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سمية إلمة االذي يحدد القائ 2019 نوفمبر 28المؤرخ في  1953يعدل القرار رقم ، 2021أفريل  13مؤرخ في  407رقم قــرار  -
 97 .........................................................................................................ألعضاء مجمس إدارة جامعة برج بوعريريج
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 98 .......وتكنولوجيالمركز البحث في البي ، يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي2021أفريل  13مؤرخ في  408قــرار رقم  -
، يتـضمـن تجديــد تـشكـيـمـة لـجنـة الخـدمــات اإلجتـمــاعيـة لدى مديرية الخدمات 2021أفريل  13/أ.ع مـؤرخ فـي 20قــرار رقم  -

 99 .......................................................................................................................................الجامعية تمنراست
 100 .....يتـضمـن تجديــد تـشكـيــمــة لـجنـة الخــدمــات اإلجتـمــاعيــة لــدى جــامعـة غرداية 2021أفريل  13/أ.ع مـؤرخ فـي 21قــرار رقم  -
لممدرسة العميا في العموم التطبيقية  لعممي، يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس ا2021أفريل  14مؤرخ في  409قــرار رقم  -

 101 ...................................................................................................................................................بتممسان
الذي يحدد القائمة االسمية  2019أفريل  24 مؤرخ في 472 رقم ، يعدل القــرار2021أفريل  14مؤرخ في  410قــرار رقم  -

 103 ..3قسنطينة-واالتصال والسمعي البصري بجامعة صالح بوبنيدر عموم اإلعالم ألعضاء المجنة العممية لقسم الصحافة المكتوبة بكمية
الذي يحدد القائمة االسمية  2019أفريل  24 مؤرخ فيال 471، يعدل القــرار رقم 2021أفريل  14مؤرخ في  411قــرار رقم  -

 -عموم اإلعالم واالتصال والسمعي البصري بجامعة صالح بوبنيدر ألعضاء المجنة العممية لقسم االتصال والعالقات العامة بكمية
 104 ................................................................................................................................................3قسنطينة

الذي يحدد القائمة االسمية  2019أفريل  24 مؤرخ فيال 473، يعدل القــرار رقم 2021أفريل  14مؤرخ في  412قــرار رقم  -
 105 ...3قسنطينة-بنيدرعموم اإلعالم واالتصال والسمعي البصري بجامعة صالح بو  ألعضاء المجنة العممية لقسم السمعي البصري بكمية

الذي يحدد القائمة االسمية  2019أفريل  24 مؤرخ فيال 481، يعدل القــرار رقم 2021أفريل  14مؤرخ في  413قــرار رقم  -
 106 ..........................................................3قسنطينة-العموم السياسية بجامعة صالح بوبنيدر ألعضاء المجمس العممي بكمية

د القائمـة يحـدّ الذي  2019نوفمبر  20المـؤّرخ في  1937 رقـم ، يعدل القــرار2021أفريل  14مؤرخ في  414قــرار رقم  -
 107 ........................................................................جيجل-دمحم الصديق بن يحيلجامعة  االسمية ألعضاء المجمس العممي

د القائمـة االسمية يحـدّ الذي  2020مارس  15المـؤّرخ في  252 رقـم ، يعدل القــرار2021أفريل  14مؤرخ في  415قــرار رقم  -
 109 ...........................................جيجل-دمحم الصديق بن يحيجامعة لكمية الحقوق والعموم السياسية ب ألعضاء المجمس العممي

المحّدد لمقائمة االسمية  2019سبتمبر  18المؤرخ في  1546، يعّدل القرار رقم 2021أفريل  14مـــؤرخ في  416قم قــرار ر  -
 110 .............................................سيدي بمعباس -عموم الطبيعة والحياة بجامعة جياللي ليابسكّمية ألعضاء المجمس العممي ل

لقسم الفيزياء بالمدرسة العميا لألساتذة  ةالعممي المجنةلقائمة االسمية ألعضاء اد حدّ ، ي2021أفريل  14في مؤرخ  417قــرار رقم  -
 112 ...................................................................................................................................................باألغواط

مقائمة االسمية لد حدّ الم 2019مارس  17المؤرخ في  286م ـرق ، يعدل القــرار2021أفريل  14مؤرخ في  418قــرار رقم  -
 113 .......................................................................................لممدرسة العميا لألساتذة باألغواط ألعضاء المجمس العممي

لكمية العموم االقتصادية والعموم  ، يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي2021أفريل  14مؤرخ في  419قــرار رقم  -
 115 .............................................................................................الجمفة-التجارية وعموم التسيير بجامعة زيان عاشور

المالية والمحاسبة بكمية  ، يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم عموم2021أفريل  14مؤرخ في  420قــرار رقم  -
 116 ..............................................................الجمفة-العموم االقتصادية والعموم التجارية وعموم التسيير بجامعة زيان عاشور

قائمة االسمية لمد حـدّ الم 2019ماي  29المؤرخ في  817، يعّدل القرار رقم 2021أفريل  14 مـؤرخ في 421 رقـمقــرار  -
 117 .................................................................................................إليميزي  ألعضـاء المجمس العممي لممركز الجامعي

لقسم المغة العربية بالمدرسة العميا  ، يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية2021أفريل  14مؤرخ في  422قــرار رقم  -
 119 .......................................................................................................................................لألساتذة بمستغانم

يحدد القائمة االسمية الذي  2019مارس  18المؤرخ في  295، يعدل القرار رقم 2021أفريل  15مؤرخ  في  423رقم قــرار  -
 120 ...................................................................................ألعضاء مجمس إدارة مركز البحث في اإلعالم العممي والتقني

الذي يحدد القائمة االسمية  2019جوان  17المؤرخ في  896، يعدل القرار رقم 2021أفريل  15مؤرخ  في  424قــرار رقم  -
 121 ........................................................................ألعضاء مجمس إدارة مركز البحث العممي والتقني لتطوير المغة العربية
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الذي يحدد القائمة االسمية  2019جانفي  7المؤرخ في  28، يعدل القرار رقم 2021أفريل  15مؤرخ  في  425قــرار رقم  -
 122 ........................................................ألعضاء مجمس إدارة مركز البحث العممي والتقني في التحاليل الفيزيائية والكيميائية

الذي يحدد القائمة االسمية  2019جانفي  23المؤرخ في  65،  يعدل  القرار رقم 2021أفريل  15مؤرخ  في  426قــرار رقم  -
 123 ......................................................................ألعضاء مجمس إدارة مركز البحث العممي والتقني حول المناطق القاحمة

الذي يحدد القائمة اإلسمية  2018جوان  25المؤرخ في  590، يعدل القرار رقم 2021أفريل  15مؤرخ  في  427ـرار رقم قـ -
 124 ......................................................................ألعضاء مجمس إدارة مركز البحث في االقتصاد المطبق من أجل التنمية

دد القائمة االسمية يح الذي 2019ماي  29المؤرخ في  797، يعدل القرار رقم 2021أفريل  15مؤرخ  في  428رقم قــرار  -
 125 ..................................................................................ألعضاء مجمس إدارة مركز البحث في التكنولوجيات الصناعية

 126 ...........التي تضمنيــــا والتخصصات يحّدد قائمة المؤسسات الخاصة لمتكوين العالي ،2021أفريل  18في مؤرخ  429قــرار رقم  -
 130 ...............................ألعضاء مجمس إدارة جامعة سكيكدة اإلسميةيحدد القائمة  ،2021أفريل  18 مؤرخ في 430رقم قــرار  -
الذي يحدد القائمة اإلسمية  2019 مارس 31 المؤرخ في 306يعدل القرار رقم ، 2021فريل أ 18مؤرخ في  431 رقمقــرار  -

 131 ..................................................................................................................الوادي ألعضاء مجمس إدارة جامعة
العموم والتقنيات التطبيقية لدى جامعة  معيد يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس، 2021أفريل  18 مؤرخ في 432رقم قــرار  -

 132 ....................................................................................................................................................1وىران
قائمـة االسمية لمد حـدّ الم 2020 أكتوبر 07المؤرخ في  59، يعّدل القرار رقم 2021أفريل  19 مـؤرخ في 433 ـمرققــرار  -

 133 .......................................................................................1وىــران-أحمـد بـن بـمةامعة ـي لجـس العممـألعضاء المجم
 لقســم الريــاضيـات بكمية ، يحدد القائمة االسـمية ألعضـاء المـجنة العمميـة2021أفريل  19مــؤرخ في  434رقـم قــرار  -

 135 ...........................................................................................تيارت-الريــاضيـات واإلعــالم اآللــي بجامعة ابن خمدون 
 لقســم اإلعــالم اآللــي بكمية ، يحدد القائمة االسـمية ألعضـاء المـجنة العمميـة2021أفريل  19مــؤرخ في  435قــرار رقـم  -

 137 ...........................................................................................تيارت-الريــاضيـات واإلعــالم اآللــي بجامعة ابن خمدون 
لــكمية الريــاضيات واإلعـــالم اآللــي  ، يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمـس العممــي2021أفريل  19مــؤرخ في  436قــرار رقــم  -

 138 ...........................................................................................................................تيـارت-بجــامعة ابـن خـمدون 
يحدد القائمة االسمية الذي  2021جانفي  10المؤرخ في  033رقم ، يعدل القــرار 2021أفريل  20مؤرخ في  437قــرار رقم  -

 139 ..................................................................................................................سعيدة ألعضاء مجمس إدارة جامعة
 140 ...عين تيموشنتلدى جامعة  العموم والتكنولوجياالمكونة لكمية  األقسام إنشاء يتضمن 2021أفريل  21مؤرخ في  438قــرار رقم  -
 141 ................تيموشنت عينلدى جامعة  الحقوق المكون لكمية  القسم إنشاء ، يتضمن2021أفريل  21مؤرخ في  439قــرار رقم  -
لدى  العموم االقتصادية والتجارية وعموم التسيير المكونة لكمية األقسام إنشاء ، يتضمن2021أفريل  21مؤرخ في  440قــرار رقم  -

 142 ..................................................................................................................................عين تيموشنتجامعة 
لدى جامعة  اآلداب والمغات والعموم االجتماعية المكونة لكمية األقسام إنشاء ، يتضمن2021أفريل  21مؤرخ في  441قــرار رقم  -

 143 ...........................................................................................................................................عين تيموشنت
 144 ....................................يحدد قائمة المجالت العممية الوطنية من الصنف "ج"، 2021أفريل  22 مؤرخ  في 442 رقم قــرار -
الذي يحدد القائمة االسمية  2019 أفريل 21 المؤرخ في 346يعدل القرار رقم  ،2021أفريل  25مؤرخ في  443قــرار رقم  -

 156 ..................................................................................................................غرداية ألعضاء مجمس إدارة جامعة
ـة لـجنـة الخـدمــات اإلجتـمــاعيـة لـدى المـدرسـة الوطنية يتـضمـن تجديــد تـشكـيـم 2021أفريل  25/أ.ع مؤرخ فـي 22قــرار رقم  -

 157 ........................................................................................................................................العميـا لممناجمنت
جامعة لدى العموم االجتماعية واإلنسانية  يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس كمية، 2021أفريل  26 مؤرخ في 444رقم قــرار  -

 158 .....................................................................................................................................................غرداية
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مركز البحث في العموم اإلسالمية   ، الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة2021أفريل  26خ  في مؤر  445قــرار رقم  -
 160 ..................................................................................................................................................والحضارة

الذي يحدد القائمة االسمية  2020مارس  17المؤرخ في  274، يعدل القرار رقم 2021أفريل  26مؤرخ  في  446قــرار رقم  -
 161 ...................................................................................ألعضاء مجمس إدارة المدرسة الوطنية العميا لمعموم السياسية

 162 .......يتضمن إنشاء مخابر بحث لدى بعض مؤسسات التعميم العالي 2021أفريل  27مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت205رقم ـرار قـ -
يتـضمـن تجديــد تـشكـيـمـة لـجنـة الخـدمــات اإلجتـمــاعيـة لـدى المـدرسـة العميا  2021أفريل  28/أ.ع مؤرخ فـي 23قــرار رقم  -

 164 لألساتذة قسنطسنة
يتـضمـن تجديــد تـشكـيـمـة لـجنـة الخـدمــات اإلجتـمــاعيـة لـدى المـدرسـة الوطنية  2021أفريل  28/أ.ع مؤرخ فـي 24قــرار رقم  -

 165 ........................................................................................................................................العميـا لمتكنولوجيا
يتـضمـن تجديــد تـشكـيـمـة لـجنـة الخـدمــات اإلجتـمــاعيـة لدى مديرية الخدمات  2021أفريل  28/أ.ع مؤرخ فـي 25قــرار رقم  -

 166 ...............................................................................................................................الجامعية البميدة العفرون 
سمية إلالذي يحدد القائمة ا 2019 جانفي 24المؤرخ في  71يعدل القرار رقم ، 2021أفريل  29 مؤرخ في 468رقم  قــرار -

 168 ....................................................................................................................رألعضاء مجمس إدارة جامعة أدرا
جامعة سيدي لدى اليندسة الكيربائية يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس كمية ، 2021أفريل  29 مؤرخ في  469رقم قــرار  -

 169 ....................................................................................................................................................بمعباس
جامعة األمير عبد لدى أصول الدين يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس كمية ، 2021أفريل  29 مؤرخ في 470رقم قــرار  -

 171 .................................................................................................................................القادر لمعموم اإلسالمية
تعيين أعضاء المجنة المتضمن  2018ماي  14المؤرخ في  454، يعدل القرار  رقم 2021أفريل  29 مؤرخ في 471 رقمقــرار  -

ولوجي وتنسيقيا وترقيتيا وتقييميا في مجاالت المشتركة بين القطاعات المكمفة ببرمجة نشاطات البحث العممي والتطوير التكن
 172 ...................................................................................................................................المواد األولية والطاقة

تعيين أعضاء المجنة المتضمن  2018ماي  14المؤرخ في  457 ، يعدل القرار  رقم2021أفريل  29 مؤرخ في 472 رقمقــرار  -
المشتركة بين القطاعات المكمفة ببرمجة نشاطات البحث العممي والتطوير التكنولوجي وتنسيقيا وترقيتيا وتقييميا في مجاالت 

 174 ...........................................................................................................................القانون، االقتصاد والمجتمع
تعيين أعضاء المجنة المتضمن  2018ماي  14المؤرخ في  460، يعدل القرار  رقم 2021أفريل  29 مؤرخ في 473 رقمقــرار  -

يقيا وترقيتيا وتقييميا في مجاالت المشتركة بين القطاعات المكمفة ببرمجة نشاطات البحث العممي والتطوير التكنولوجي وتنس
 175 ..............................................................................................................الفالحة، الموارد المائية والصيد البحري 

تعيين أعضاء المجنة المتضمن  2018جوان  10المؤرخ في  554، يعدل القرار  رقم 2021أفريل  29 مؤرخ في 474 رقمقــرار  -
المشتركة بين القطاعات المكمفة ببرمجة نشاطات البحث العممي والتطوير التكنولوجي وتنسيقيا وترقيتيا وتقييميا في مجاالت 

 176 ...........................................................................................................التييئة اإلقميمية، البيئة والمخاطر الكبرى 
تعيين أعضاء المجنة المتضمن  2018جويمية  3المؤرخ في  594، يعدل القرار رقم 2021أفريل  29 مؤرخ في 475 رقمقــرار  -

وتقييميا في مجاالت المشتركة بين القطاعات المكمفة ببرمجة نشاطات البحث العممي والتطوير التكنولوجي وتنسيقيا وترقيتيا 
 178 ...................................................................................................................................التكنولوجيا والصناعة

 179 .......خــدمــات اإلجتـمــاعيــة لــدى جــامعـة تيسةيتـضمـن تجديــد تـشكـيــمــة لـجنـة ال  2021أفريل  29/أ.ع مؤرخ فـي 26قــرار رقم  -

 180 ...1يتـضمـن تجديــد تـشكـيــمــة لـجنـة الخــدمــات اإلجتـمــاعيــة لــدى جــامعـة الجزائر 2021أفريل  29/أ.ع مـؤرخ فـي 27قــرار رقم  -
مواءمة المتضمن  2016أوت  9مؤّرخ في ال 1346قـرار رقم يعدل ممحق ال ،2021ماي  02مؤرخ في  476قــرار رقم  -

عالم آلي"بجاية بعنوان جامعة  التكوينات في الماستر المؤىمة  181 .......................................................في ميدان "رياضيات وا 
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في ميدان  2020-2019 الجامعيةتأىيل الماستر المفتوح  بعنوان السنة يتضمن  ،2021ماي  02مؤرخ في  477رقم قــرار  -
 182 ..........................................................................عمى سبيل التسوية المركز الجامعي النعامةب "حقوق وعموم سياسية"

العموم  وم الزراعية بكميةلقسم العم ، يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية2021ماي  02مؤرخ في  478قــرار رقم  -
 183 ........................................................................................بسكرة-الدقيقة وعموم الطبيعة والحياة بجامعة دمحم خيضر

العموم الدقيقة  إلعالم اآللي بكميةلقسم ا ، يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية2021ماي  02مؤرخ في  479قــرار رقم  -
 184 ..................................................................................................بسكرة-وعموم الطبيعة والحياة بجامعة دمحم خيضر

العموم الدقيقة  لقسم الرياضيات بكمية ممية، يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة الع2021ماي  02مؤرخ في  480قــرار رقم  -
 185 ..................................................................................................بسكرة-وعموم الطبيعة والحياة بجامعة دمحم خيضر

العموم  لقسم عموم الطبيعة والحياة بكمية جنة العممية، يحدد القائمة االسمية ألعضاء الم2021ماي  02مؤرخ في  481قــرار رقم  -
 187 ........................................................................................بسكرة-الدقيقة وعموم الطبيعة والحياة بجامعة دمحم خيضر

العموم  لقسم عموم األرض والكون بكمية عضاء المجنة العممية، يحدد القائمة االسمية أل2021ماي  02مؤرخ في  482قــرار رقم  -
 188 ........................................................................................بسكرة-الدقيقة وعموم الطبيعة والحياة بجامعة دمحم خيضر

العموم الدقيقة  لقسم عموم المادة بكمية ية ألعضاء المجنة العممية، يحدد القائمة االسم2021ماي  02مؤرخ في  483قــرار رقم  -
 189 ..................................................................................................بسكرة-وعموم الطبيعة والحياة بجامعة دمحم خيضر

العموم الدقيقة وعموم الطبيعة  لكمية ئمة االسمية ألعضاء المجمس العممي، يحدد القا2021ماي  02مؤرخ في  484قــرار رقم  -
 190 ....................................................................................................................بسكرة-والحياة بجامعة دمحم خيضر

 192 ..............بسكرة-لجامعة دمحم خيضر يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي، 2021ماي  02مؤرخ في  485قــرار رقم  -
يتـضمـن تجديــد تـشكـيـمـة لـجنـة الخـدمــات اإلجتـمــاعيـة لـدى المـدرسـة العميـا في  2021ماي  03/أ.ع مـؤرخ فـي 28قــرار رقم  -

 194 ...............................................................................................................................العموم البيولوجية بوىران
يتـضمـن تجديــد تـشكـيـمـة لـجنـة الخـدمــات اإلجتـمــاعيـة  لدى مديرية الخدمات  2021ماي  03/أ.ع مـؤرخ فـي 29قــرار رقم  -

 195 ...............................................................................................................................الجامعية المسيمة القطب
تار يتـضمـن تجديــد تـشكـيــمــة لـجنـة الخــدمــات اإلجتـمــاعيــة لــدى جــامعـة باجي مخ 2021ماي  04/أ.ع مـؤرخ فـي 30قــرار رقم  -

 196 ......................................................................................................................................................عنابة
جتـمــاعيــة لــدى المركز الجامعي يتـضمـن تجديــد تـشكـيــمــة لـجنـة الخــدمــات اإل 2021ماي  04/أ.ع مـؤرخ فـي 31قــرار رقم  -

 197 .............................................................................................................................................باتنة–بريكة 
ـمـة لـجنـة الخـدمــات اإلجتـمــاعيـة  لدى مديرية الخدمات يتـضمـن تجديــد تـشكـي  2021ماي  04/أ.ع مـؤرخ فـي 32قــرار رقم  -

 198 ..........................................................................................................................................الجامعية المدية
يحدد القائمة االسمية  الذي 2019 مارس 31المؤرخ في  307ل القرار رقم يعد، 2021ماي  05 مؤرخ في 520رقم قــرار  -

 200 .............................................................................................................3قسنطينة جامعةألعضاء مجمس إدارة 
 201 ......جامعة قالمةلدى  العموم والتكنولوجياقائمة اإلسمية ألعضاء مجمس كمية يحدد ال، 2021ماي  05 مؤرخ في 521رقم قــرار  -
 202 ..........جامعة قالمةلدى  اآلداب والمغاتيحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس كمية ، 2021ماي  05 مؤرخ في 522رقم قــرار  -
جامعة لدى الحقوق والعموم السياسية عضاء مجمس كمية يحدد القائمة اإلسمية أل، 2021ماي  05 مؤرخ في 523رقم قــرار  -

 204 ......................................................................................................................................................قالمة
 الرياضيات واإلعالم اآللي وعموم المادة ئمة اإلسمية ألعضاء مجمس كميةيحدد القا، 2021ماي  05 مؤرخ في 524رقم قــرار  -

 205 ........................................................................................................................................جامعة قالمةلدى 
العموم االقتصادية والتجارية وعموم يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس كمية ، 2021ماي  05 مؤرخ في 525رقم قــرار  -

 206 ..............................................................................................................................جامعة قالمةلدى التسيير 
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عموم الطبيعة والحياة وعموم األرض يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس كمية ، 2021ماي  05 مؤرخ في 526رقم قــرار  -
 208 ...............................................................................................................................جامعة قالمةلدى والكون 

الذي يحدد القائمة االسمية  2019 جوان 11المؤرخ في  860يعدل القرار رقم ، 2021ماي  06 في مؤرخ 528رقم قــرار  -
 209 .................................................................................عموم والتكنولوجيالمىواري بومدين  ألعضاء مجمس إدارة جامعة

 210 .................مركز البحث في الميكانيك ، يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس إدارة2021ماي  09مؤرخ  في  529قــرار رقم  -
يحدد القائمة اإلسمية الذي  2020سبتمبر  17المؤرخ في  641، يعدل القرار رقم 2021ماي  09 مؤرخ في 530رقم قــرار  -

 212 ................................................................غرداية جامعةلدى عموم الطبيعة والحياة وعموم األرض ألعضاء مجمس كمية 
 213 .........جامعة غردايةلدى  اآلداب والمغاتيحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس كمية ، 2021ماي  09 مؤرخ في 531رقم قــرار  -
 األقسام إنشاء والمتضمن 2010جوان  24المؤرخ في  202رقم ، يعدل ويتمم القرار 2021ماي  09مؤرخ في  532قــرار رقم  -

 214 ...................................................................................قالمةلدى جامعة  العموم اإلنسانية واالجتماعيةالمكونة لكمية 
 إنشاء والمتضمن 2012ديسمبر  16المؤرخ في  472قم ، يعدل ويتمم القرار ر 2021ماي  09مؤرخ في  533قــرار رقم  -

 215 .........................................................................................غردايةلدى جامعة  اآلداب والمغاتالمكونة لكمية  األقسام
 األقسام إنشاء والمتضمن 2012ديسمبر  17خ في المؤر  495، يعدل القرار رقم 2021ماي  09مؤرخ في  534قــرار رقم  -

 216 .........................................................................خميس مميانةلدى جامعة العموم اإلجتماعية واإلنسانية المكونة لكمية 
المكونة  األقسام إنشاء والمتضمن 2011نفي جا 18المؤرخ في  49، يتمم القرار رقم 2021ماي  09مؤرخ في  535قــرار رقم  -

 217 ..............................................................................................................بجايةلدى جامعة  اآلداب والمغاتلكمية 
 إنشاء والمتضمن 2016لمؤرخ في أول سبتمبر ا 1450، يعدل ويتمم القرار رقم 2021ماي  09مؤرخ في  536قــرار رقم  -

 218 ....................................................................................المكونة لكمية العموم والتكنولوجيا لدى جامعة الجمفة األقسام
 األقسام إنشاء والمتضمن 2009ديسمبر  3المؤرخ في   328، يعدل القرار رقم 2021ماي  09مؤرخ في  537قــرار رقم  -

 219 ......................................................................................لدى جامعة الجمفة الحقوق والعموم السياسيةالمكونة لكمية 
 األقسام إنشاء والمتضمن 2014مارس  23المؤرخ في  261، يتمم القرار رقم 2021ماي  09مؤرخ في  538قــرار رقم  -

 219 ..................................................................................لدى جامعة الجمفة العموم اإلجتماعية واإلنسانيةالمكونة لكمية 
لذي يحدد القائمة االسمية ا 2018أوت  09المؤرخ في  743رقم  يعدل القــرار ،2021ماي  09مؤرخ في  555قــرار رقم  -

 220 ..سوق أىراس-العموم االجتماعية بكمية العموم اإلنسانية واالجتماعية بجامعة دمحم الشريف مساعدية ألعضاء المجنة العممية لقسم
الذي يحدد القائمة االسمية  2018أوت  09المؤرخ في  741رقم  ، يعدل القــرار2021ماي  09مؤرخ في  556قــرار رقم  -

 221 .............................سوق أىراس -بجامعة دمحم الشريف مساعديةعضاء المجمس العممي لكمية العموم اإلنسانية واالجتماعية أل
الذي يحدد القائمة االسمية  2020سبتمبر  28المؤرخ في  654، يعدل القــرار رقم 2021ماي  09مؤرخ في  557قــرار رقم  -

 223 ...................................سكيكدة-1955أوت  20بجامعة  ة لقسم اليندسة الكيربائية بكمية التكنولوجياألعضاء المجنة العممي
لقسم األدب العربي بالمدرسة العميا  ةالعممي المجنةلقائمة االسمية ألعضاء اد حدّ ، ي2021ماي  09مؤرخ في  558قــرار رقم  -

 224 ..........................................................................................................................................لألساتذة بورقمة
لقسم العموم الدقيقة بالمدرسة العميا  ةالعممي المجنةلقائمة االسمية ألعضاء اد حدّ ، ي2021ماي  09مؤرخ في  559قــرار رقم  -

 225 ..........................................................................................................................................مةلألساتذة بورق
ة لقسم األقسام التحضيرية بالمدرس ةالعممي المجنةلقائمة االسمية ألعضاء اد حدّ ، ي2021ماي  09مؤرخ في  560قــرار رقم  -

 226 ..................................................................................................................................العميا لالقتصاد بوىران
ي بالمدرسة العميا لقسم الطور الثان ةالعممي المجنةلقائمة االسمية ألعضاء اد حدّ ، ي2021ماي  09مؤرخ في  561قــرار رقم  -

 227 .........................................................................................................................................لالقتصاد بوىران
العموم  قسم اليندسة المدنية بكميةل ، يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية2021ماي  09مؤرخ في  562قــرار رقم  -

 228 ...........................................................................................أم البواقي-والعموم التطبيقية بجامعة العربي بن مييدي
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العموم االجتماعية واإلنسانية  لكمية مي، يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العم2021ماي  09مؤرخ في  563قــرار رقم  -
 230 .........................................................................................................................سعيدة-بجامعة موالي الطاىر

يحدد القائمة االسمية الذي  2020جانفي  19 المؤرخ في 05 رقم ، يعدل القــرار2021ماي  09مؤرخ في  564قــرار رقم  -
 231 .......................................................................العميا لألساتذة مسعود زغار بسطيفلممدرسة  ألعضاء المجمس العممي

لقسم المغة الفرنسية بالمدرسة العميا  ةيالعمم المجنةلقائمة االسمية ألعضاء اد حدّ ، ي2021ماي  09مؤرخ في  565قــرار رقم  -
 232 ..........................................................................................................................................لألساتذة ببشار

لقسم العموم الفيزيائية بالمدرسة العميا  ةالعممي المجنةعضاء لقائمة االسمية ألاد حدّ ، ي2021ماي  09مؤرخ في  566قــرار رقم  -
 233 ..........................................................................................................................................لألساتذة ببشار

 234 .......يتـضمـن تجديــد تـشكـيــمــة لـجنـة الخــدمــات اإلجتـمــاعيــة لــدى جــامعـة غميزان 2021ماي  09/أ.ع مـؤرخ فـي 33قــرار رقم  -
لــدى جــامعـة سيدي  يتـضمـن تجديــد تـشكـيــمــة لـجنـة الخــدمــات اإلجتـمــاعيــة 2021ماي  09/أ.ع مـؤرخ فـي 34قــرار رقم  -

 235 ....................................................................................................................................................بمعباس
 237 ..2، يتضمن إنشاء وحدة بـحث "الدولة والـمـجتمع" لدى جامعة وىران2021ماي  10/م.ع.ب.ع.ت.ت/ مؤرخ في 218قــرار رقم  -
يتضمن حل وحدة  البحث في عمم المناعة والباثولوجيا المناعية ، 2021ماي  10/م.ع.ب.ع.ت.ت/ مؤرخ في 219رقم قــرار  -

 238 ........................................................................................................مركز البحث في البيوتكنولوجيا المنشأة لدى
لمعيد تسيير التقنيات الحضرية  ، يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي2021ماي  11مؤرخ في  567قــرار رقم  -

 239 ................................................................................................................أم البواقي-بجامعة العربي بن مييدي
لدى  العموم االقتصادية والتجارية وعموم التسيير المكونة لكمية األقسام إنشاء ، يتضمن2021ماي  11مؤرخ في  568 قــرار رقم -

 240 ............................................................................................................................................غميزانجامعة 
 241 ............غميزانجامعة  لدى العموم والتكنولوجياالمكونة لكمية  األقسام إنشاء ، يتضمن2021ماي  11مؤرخ في  569قــرار رقم  -
 242 .........................غميزانلدى جامعة  الحقوق المكونة لكمية  األقسام إنشاء ، يتضمن2021ماي  11مؤرخ في  570قــرار رقم  -
 242 .................غميزانجامعة  لدى اآلداب والمغاتالمكونة لكمية  األقسام إنشاء ، يتضمن2021ماي  11مؤرخ في  571قــرار رقم  -
 243 غميزانلدى جامعة  العموم االجتماعية واإلنسانيةالمكونة لكمية  األقسام إنشاء ، يتضمن2021ماي  11مؤرخ في  572قــرار رقم  -
يتـضمـن تجديــد تـشكـيـمـة لـجنـة الخـدمــات اإلجتـمــاعيـة لـدى المـدرسـة الوطنية  2021ماي  11/أ.ع مـؤرخ فـي 35قــرار رقم  -

 244 ......................................................................................................................................العميا لإلعالم اآللي
المتضمن إنشاء   2014جانفي   4المؤرخ في 03، يعدل القرار رقم 2021ماي  16/م.ع.ب.ع.ت.ت/ مؤرخ في 238قــرار رقم  -

لكترونية لدى مركز تنمية التكنولوجيات المتطورة  245 ............................................وحـدة البحث بعنوان المركبات واألجيزة األبتوا 
 247 ..........يتضمن إنشاء مخابر بحث لدى بعض مؤسسات التعميم العالي 2021ماي  23/م.ع.ب.ت.ت/ مؤرخ في 241قــرار رقم  -
"المؤسسات والتنمية االقتصادية"  ، يتضمن إنشاء مخبر بحث في تسيير2021ماي  23/م.ع.ب.ت.ت مؤرخ في  242قــرار رقم  -

 252 .........................................................................................................................لدى جامعة التكوين المتواصل
يتـضمـن تجديــد تـشكـيـمـة لـجنـة الخـدمــات اإلجتـمــاعيـة لـدى المـدرسـة الوطنية  2021ماي  27/أ.ع مـؤرخ فـي 36قــرار رقم  -

 253 .............................................................................................................................لتقنيات قسنطينةالمتعددة ا
 254 ............لمركز البحث في الميكانيك ، يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي2021ماي  29مؤرخ  في  592قــرار رقم  -
الذي يحدد القائمة االسمية  2017جويمية  16 المؤرخ  في  802، يعدل القراررقم 2021ماي  29مؤرخ  في  593قــرار رقم  -

 256 ...................................................................ألعضاء المجمس العممي لمركز البحث العممي والتقني لتطوير المغة العربية
 257 ................................المسيمة يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة جامعة، 2021ماي  29مؤرخ في  594رقم قــرار  -
يحدد القائمة االسمية ألعضاء  ،2020ماي  28 مؤرخ في 312 رقم، يعدل القــرار 2021ماي  29مؤرخ في  595قــرار رقم  -

 258 ..............................................................................................................................جايةب مجمس إدارة جامعة
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الذي يحدد القائمة االسمية  2019 جوان 19المؤرخ في  943يعدل القرار رقم ، 2021ماي  29 مؤرخ في 596رقم قــرار  -
 260 ...................................................................................................................رة جامعة عنابةألعضاء مجمس إدا

الذي يحدد القائمة االسمية  2021مارس  28المؤرخ في  359، يعدل القــرار رقم 2021ماي  30مؤرخ في  597قــرار رقم  -
 261 ...............................قسنطينة -بجامعة األمير عبد القادر لمعموم اإلسالمية العممي لكمية الشريعة واالقتصادألعضاء المجمس 

د القائمة االسمية يحدّ الذي  2021مارس  28المؤرخ في  360رقـم ، يعدل القــرار 2021ماي  30مؤرخ في  598قــرار رقم  -
 263 .............................................................قسنطينة -ألمير عبد القادر لمعموم اإلسالميةا لجامعة ألعضاء المجمس العممي

الذي يحدد القائمة االسمية  2020جويمية  22المؤرخ في  542، يعدل القرار رقم 2021ماي  30مؤرخ في  599قــرار رقم  -
 264 .......................................................................................................ألعضاء مجمس إدارة المركز الجامعي ببريكة

الذي يحدد القائمة االسمية  2020المؤرخ في أول ديسمبر  960، يعدل القرار رقم 2021ماي  30مؤرخ في  600قــرار رقم  -
 265 ...................................................................................... الية األغواط(ألعضاء مجمس إدارة المركز الجامعي بأفمو)و 

الذي يحدد القائمة االسمية  2019نوفمبر  03المؤرخ في  1882، يعدل القرار رقم 2021ماي  30مؤرخ في  601قــرار رقم  -
 266 ......................................................................................................ألعضاء مجمس إدارة المركز الجامعي بالبيض

الذي يحدد القائمة االسمية  2019ماي  14المؤرخ في  736، يعدل القرار رقم 2021ماي  30مؤرخ في  602قــرار رقم  -
 267 .....................................................................................................ألعضاء مجمس إدارة المركز الجامعي بالنعامة

يتـضمـن تجديــد تـشكـيـمـة لـجنـة الخـدمــات اإلجتـمــاعيـة لدى مديرية الخدمات  2021ماي  30/أ.ع مـؤرخ فـي 37قــرار رقم  -
 268 ...........................................................................................................................الجامعية سيدي عمار عنابة

يتـضمـن تجديــد تـشكـيـمـة لـجنـة الخـدمــات اإلجتـمــاعيـة لدى مديرية الخدمات  2021ماي  30/أ.ع مـؤرخ فـي 38قــرار رقم  -
 269 .................................................................................................................................جالجامعية برج بوعريري

ية يتـضمـن تجديــد تـشكـيـمـة لـجنـة الخـدمــات اإلجتـمــاعيـة لـدى المـدرسـة الوطن 2021ماي  30/أ.ع مـؤرخ فـي 39قــرار رقم  -
 270 .......................................................................................................................................العميـا لمري البميدة

 271 ــاعيـة لـدى المركز الجامعي مغنيةيتـضمـن تجديــد تـشكـيـمـة لـجنـة الخـدمــات اإلجتـم 2021ماي  30/أ.ع مـؤرخ فـي 40قــرار رقم  -
 272 ...........................1ألعضاء مجمس إدارة جامعة قسنطينة اإلسميةيحدد القائمة ، 2021جوان  02مؤرخ في  623رقم قــرار  -
سمية إلئمة االذي يحدد القا 2019 جوان 18المؤرخ في  942يعدل القرار رقم ، 2021جوان  02مؤرخ في  624 رقمقــرار  -

 274 ....................................................................................................................ربشا ألعضاء مجمس إدارة جامعة
ة اإلسمية يحدد القائمالذي  2019ماي  6المؤرخ في  635، يعدل القرار رقم 2021جوان  03 مؤرخ في 625رقم قــرار  -

 275 ....................................................................................3جامعة قسنطينةلدى الفنون والثقافة ألعضاء مجمس كمية 
ية يحدد القائمة اإلسمالذي  2019أبريل  28المؤرخ في   501، يعدل القرار رقم 2021جوان  03 مؤرخ في 626رقم قــرار  -

 276 ...................................................................................3جامعة قسنطينةلدى العموم السياسية ألعضاء مجمس كمية 
يحدد القائمة اإلسمية الذي  2019أبريل  28المؤرخ في  503، يعدل القرار رقم 2021جوان  03 مؤرخ في 627رقم قــرار  -

 278 ....................................................................................3جامعة قسنطينةلدى ىندسة الطرائق مجمس كمية  ألعضاء
يحدد القائمة اإلسمية الذي  2019أبريل  28المؤرخ في   505، يعدل القرار رقم 2021جوان  03 مؤرخ في 628رقم قــرار  -

 279 ........................................................................3تسيير التقنيات الحضرية لدى جامعة قسنطينةد ألعضاء مجمس معي
الذي  يحدد القائمة االسمية  2019أفريل  22المؤرخ في   400، يعدل القرار رقم 2021جوان  06مؤرخ  في  629قــرار رقم  -

 280 ............................................................................................العميا لألساتذة بسطيف ألعضاء مجمس إدارة المدرسة
الذي يحدد القائمة االسمية  2019افريل  22المؤرخ في  401، يعدل القرار رقم 2021جوان  06مؤرخ في  630قــرار رقم  -

 282 ...................................................................... ميا لألساتذة ببوسعادة )والية المسيمة(ألعضاء مجمس إدارة المدرسة الع
الذي  يحدد القائمة اإلسمية  2019جانفي  02المؤرخ في    03، يعدل القرار رقم  2021جوان  06مؤرخ  في  631قــرار رقم  -

 283 .....................................................................ا ألساتذة التعميم التكنولوجي بسكيكدةألعضاء مجمس إدارة المدرسة العمي
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يحدد القائمة االسمية  2020جويمية  02المؤرخ في  376، يعدل القرار رقم 2021جوان  06مؤرخ  في  632قــرار رقم  -
 284 ....................................................................لإلحصاء واإلقتصاد التطبيقيألعضاء مجمس إدارة المدرسة الوطنية العميا 

الذي يحدد القائمة االسمية  2019مارس  18المؤرخ في  922، يعدل القرار رقم 2021جوان  06مؤرخ  في  633قــرار رقم  -
 285 ...........................................................................................طألعضاء مجمس إدارة المدرسة العميا لألساتذة باألغوا

يتـضمـن تجديــد تـشكـيـمـة لـجنـة الخـدمــات اإلجتـمــاعيـة لدى مديرية الخدمات  2021جوان  07/أ.ع مـؤرخ فـي 41قــرار رقم  -
 286 .........................................................................................................................................الجامعية غرداية

المتضمن تجديد تشكيمة لجنة  2021فيفري  09المؤرخ في  08يعدل القرار رقم  2021جوان  07/أ.ع مـؤرخ فـي 42قــرار رقم  -
 287 ........................................................................................................عة تيسمسيمتالخدمات اإلجتماعية لدى جام

المتضمن تجديد تشكيمة لجنة  2021ماي  09المؤرخ في  33يعدل القرار رقم  2021جوان  07/أ.ع مـؤرخ فـي 43قــرار رقم  -
 288 .............................................................................................................ة غميزانالخدمات اإلجتماعية لدى جامع

يتـضمـن تجديــد تـشكـيـمـة لـجنـة الخـدمــات اإلجتـمــاعيـة لدى مديرية الخدمات  2021جوان  07/أ.ع مـؤرخ فـي 44قــرار رقم  -
 288 .........................................................................................................................................رالجامعية معسك

 لمعيد المغة واألدب العربي بالمركز ، يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي2021جوان  09مؤرخ في  636قــرار رقم  -
 290 ...........................................................................................................................تندوف–الجامعي عمي كافي 

ا بالمركز لمعيد العموم والتكنولوجي ، يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي2021جوان  09مؤرخ في  637قــرار رقم  -
 291 ...........................................................................................................................تندوف–الجامعي عمي كافي 

قتصادية، التجارية لمعيد العموم اال ، يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي2021جوان  09مؤرخ في  638قــرار رقم  -
 292 ..............................................................................................تندوف–وعموم التسيير بالمركز الجامعي عمي كافي 

قائمة االسمية المحّدد لم 2020فيفري  29المؤرخ في  144، يعّدل القرار رقم 2021جوان  09 مؤرخ في 639قــرار رقم  -
 293 ......................البويـرة-بجامعة أكمي محنـد أولحـاج رـسييوم التّ ـة وعمـجارية والتّ ـوم االقتصاديـالعم ألعضاء المجمس العممي لكمية

ة المحّدد القائمة االسمي 2020فيفري  29المؤرخ في  147، يعّدل القرار رقم 2021جوان  09 مؤرخ في 640قــرار رقم  -
 295 .......................................البويـرة-بجامعة أكمـي محنـد أولحـاجة ـالجتماعيوا ةـاإلنساني ومـكّمية العمألعضاء المجمس العممي ل

الذي يحدد القائمة االسمية  2019مارس  13المؤرخ في  272رقم  ، يعدل القــرار2021جوان  09مؤرخ في  641قــرار رقم  -
 297 ...................................................ورقمـة-المجمس العممي لكمية الحقوق والعموم السياسية بجامعة قاصدي مرباح ألعضاء

الذي يحدد القائمة االسمية  2019مارس  13المؤرخ في  275رقم  ، يعدل القــرار2021جوان  09مؤرخ في  642قــرار رقم  -
 298 ...........ورقمـة-العموم اإلنسانية واالجتماعية بجامعة قاصدي مرباح بكميةلقسم عمم النفس وعموم التربية  ألعضاء المجنة العممية

الذي يحّدد القائمة  2019ماي  05 مؤرخ فيال 617رقـم  ، يعدل القــرار2021جوان  09مــــــؤرخ في  643قــــرار رقـــــــم  -
 299 ...........المسيمـة-بجامعـة محمـد بوضيـاف اتـــغاآلداب والمّ  بكّميـة ةــاآلداب والّمغــة الفرنسيلقســم االسمية ألعضاء الّمجنـة العمميـة 

ة لقسم العموم المالية والمحاسبة بكمية العممي المجنةد القائمـة االسمية ألعضاء يحـدّ  ،2021جوان  09مؤرخ في  644قــرار رقم  -
 300 .............................................................جيجل-دمحم الصديق بن يحيجامعة وعموم التسيير بالعموم االقتصادية، التجارية 

المحدد لمقائمة االسمية  2019ديسمبر  18المؤرخ في  1576، يعّدل القرار رقم 2021جوان  09مـــؤرخ في  645قــرار رقم  -
 301 .....................................سيدي بمعباس-اإلنسانية واالجتماعية بجامعة جياللي ليابسالعموم كّمية ألعضاء المجمس العممي ل

، يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة المدرسة الوطنية العميا في 2021جوان  10مؤرخ  في  646قــرار رقم  -
 303 ................................................................................................................................البيوتكنولوجيا بقسنطينة

العموم االقتصادية والتجارية وعموم  يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس كمية، 2021جوان  10 مؤرخ في 647رقم قــرار  -
 304 .............................................................................................................................جامعة بسكرة لدى التسيير

 305 ..المدرسة العميا في عموم التسيير بعنابة يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة ،2021جوان  13مؤرخ  في  648قــرار رقم  -
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الذي يحدد القائمة االسمية  2019جانفي  7المؤرخ في  28، يعدل القرار رقم 2021جوان  13مؤرخ  في  649قــرار رقم  -
 307 ........................................................ألعضاء مجمس إدارة مركز البحث العممي والتقني في التحاليل الفيزيائية والكيميائية

الذي يحدد القائمة االسمية  2019مارس  19المؤرخ في  299يعدل القرار رقم  ،2021جوان  13مؤرخ  في  650قــرار رقم  -
 308 ............................................................................................ألعضاء مجمس إدارة المدرسة العميا لإل قتصاد بوىران

يحدد القائمة االسمية ألعضاء  2019أفريل  15المؤرخ في   341دل القرار رقم ، يع2021جوان  13مؤرخ في  651قــرار رقم  -
 309 .........................................................................................................مجمس إدارة المدرسة الوطنية العميا لمبيطرة

الذي يحدد القائمة االسمية  2019نوفمبر  14المؤرخ في  1923، يعدل القرار رقم 2021جوان  13مؤرخ  في  652قــرار رقم  -
 310 ...............................................................................ألعضاء مجمس إدارة المدرسة الوطنية المتعددة التقنيات بالجزائر

الذي يحدد القائمة االسمية  2019أوت  05المؤرخ في  1405، يعدل القرار رقم 2021جوان  13مؤرخ  في  653قــرار رقم  -
 311 .............................................................................................ألعضاء مجمس إدارة مدرسة الدراسات العميا التجارية

إنشاء الذي يتضمن  2017أفريل  04مؤرخ في ال 372رار رقم يعدل ويتمم الق ،2021جوان  14مؤرخ في  654قــرار رقم  -
 312 .................................................................يحدد صالحيتيا وتشكيمتيا وسيرىا لشعبة الطـب المجنة البيداغوجية الوطنية

لجـامعة عبـد الحميد ابـن  القائمـة االسمية ألعضاء المجمـس العممــي ، يحـدد2021جوان  14ؤّرخ في ــمـ 655 مــرققــرار  -
 314 ........................................................................................................................................مستغـانم–بـاديس

قائمة االسمية لمد حدّ الم 2020نوفمبر  10المؤرخ في  810، يعّدل القرار رقم 2021جوان  14 مؤرخ في 656رقم قــرار  -
 317 .....................................................................الوطنية العميا لمصحافة وعموم اإلعـالمألعضاء المجمس العممي لممدرسة 

قائمة االسمية لمد حدّ الم 2021مارس  02المؤرخ في  219عّدل القرار رقم ، ي2021جوان  14 ؤرخ فيــم 657رقم قــرار  -
 318 ................................................................................الوطنية العميا لإلعــالم اآللــيألعضاء المجمس العممي لممدرسة 

 لقســم العمــوم االجتمـاعية بكمية د القائمة االسمية ألعضـاء المـجنة العمميـة، يحد2021جوان  14مــؤرخ في  658قــرار رقم  -
 319 ..........................................................................................بشار-العموم اإلنسانية واالجتماعية بجامعة طاىري دمحم

العموم  لقســم العمــوم اإلنسـانية بكمية ، يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية2021 جوان 14مــؤرخ في  659قــرار رقم  -
 321 ..................................................................................................بشار-بجامعة طاىري دمحم اإلنسانية واالجتماعية

لكميـة العمـوم اإلنسـانية  ، يحدد القائمة االسمية ألعضـاء المجــمس العممـي2021جوان  14ؤرخ في مــ 660قــرار رقم  -
 322 .........................................................................................................بشــار-واالجتمـاعية بجــامعة طـاىري محمـد

اآلداب والمغات  لقســم الفنــون بكمية ، يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية2021جوان  14مــؤرخ في  661 قــرار رقـم -
 323 ...............................................................................................................سعيدة-والفنون بجامعة موالي الطاىر

العموم  لقسـم العموم التجارية بكمية ، يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية2021جوان  14مـــؤرخ في  662قــرار رقم  -
 324 ..............................................................................بومرداس-االقتصادية والتجارية وعموم التسيير بجامعة أدمحم بوقرة

العموم  عموم التسيير بكمية ، يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـم2021جوان  14مـــؤرخ في  663قــرار رقم  -
 325 ..............................................................................بومرداس-االقتصادية والتجارية وعموم التسيير بجامعة أدمحم بوقرة

العموم  ، يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـم لعموم االقتصادية بكمية2021جوان  14مـــؤرخ في  664قــرار رقم  -
 327 ..............................................................................بومرداس-االقتصادية والتجارية وعموم التسيير بجامعة أدمحم بوقرة

المحّدد لمقائمة االسمية  2019جويمية  31المؤرخ في  1372، يعّدل القرار رقم 2021جوان  14مــؤرخ في  665قــرار رقم  -
 328 ............................................................................1وىران-ألعضاء المجمس العممي لكمية الطب بجامعة أحمد بن بمة

المحّدد لمقائمة االسمية  2019جويمية  31المؤرخ في  1370، يعّدل القرار رقم 2021جوان  14مــؤرخ في  666قــرار رقم  -
 330 ..............................................................1وىران-ألعضاء المجنة العممية لقسم الطــب لكمية الطب بجامعة أحمد بن بمة

المحّدد لمقائمة االسمية  2019جويمية  31المؤرخ في  1372، يعّدل القرار رقم 2021جوان  14مــؤرخ في  667قــرار رقم  -
 331 ............................................................1وىران-ألعضاء المجنة العممية لقسم الصيـدلة لكمية الطب بجامعة أحمد بن بمة
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المحّدد لمقائمة االسمية  2019سبتمبر  18المؤرخ في  1544، يعّدل القرار رقم 2021جوان  14مــؤرخ في  668ــرار رقم ق -
 332 ....................سيدي بمعباس-بجامعة جياللي ليابسألعضاء المجنة العممية لقسـم العمـوم الفــالحية بكّميـة عموم الطبيعة والحياة 

 333 ......1الجزائر-بن يوسف بن خدةلجامعة ي مـس العمـاالسمية ألعضاء المجم د القائمـةيحـدّ  2021جوان  14 مـؤرخ في 669رقـم قــرار  -
لكميــة اليندســة الكيــربائية  ، يحدد القائمة االسـمية ألعضاء المجمــس العممـي2021جوان  14مــؤرخ في  670قــرار رقــم  -

 335 .................................................................................................رانــوى-افـوجيا دمحم بوضيوم والتكنولـالعمبجــامعة 
المحّدد لمقـائمة االسـمية  2021مارس  17المؤرخ في  320، يعّدل القرار رقم 2021جوان  14مــؤرخ في  671قــرار رقم  -

 337 ......................................................عيــن تمــوشنت-عمــمي لكميـــة الحقــوق بجــامعة بمحــاج بــوشعيبألعضــاء المجـمس ال
 338 ............................جامعة تيزي وزو ألعضاء مجمس إدارة اإلسميةيحدد القائمة ، 2021جوان  15 مؤرخ في 672 رقمقــرار  -
 339 .............................بومرداس جامعة ألعضاء مجمس إدارة اإلسميةيحدد القائمة ، 2021جوان  15 مؤرخ في 673رقم قــرار  -
سمية إلالذي يحدد القائمة ا 2019 أفريل 21المؤرخ في  344يعدل القرار رقم ، 2021جوان  15مؤرخ في  674رقم قــرار  -

 341 ...............................................................................................................1سطيف ألعضاء مجمس إدارة جامعة
الذي يحدد القائمة االسمية  2019 ماي 16المؤرخ في  741يعدل القرار رقم ، 2021جوان  15مؤرخ في  675رقم قــرار  -

 342 .........................................................................................................خميس مميانة ألعضاء مجمس إدارة جامعة
جامعة  لدى العموم اإلنسانية واالجتماعية يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس كمية، 2021جوان  15 مؤرخ في 676رقم قــرار  -

 344 ......................................................................................................................................................بسكرة
الذي يحدد القائمة االسمية  2021 ماي 29مؤرخ في  592قرار رقم ، يعدل ال2021جوان  20مؤرخ  في  719قــرار رقم  -

 345 ..............................................................................................كز البحث في الميكانيكألعضاء المجمس العممي لمر 
الذي يحدد القائمة االسمية  2019جانفي  7المؤرخ في  28، يعدل القرار رقم 2021جوان  20مؤرخ في  720قــرار رقم  -

 346 ........................................................لعممي والتقني في التحاليل الفيزيائية والكيميائيةألعضاء مجمس إدارة مركز البحث ا
الذي يحدد القائمة االسمية  2019جانفي  13المؤرخ في  37، يعدل القرار رقم 2021جوان  20مؤرخ في  721قــرار رقم  -

 347 .......................................................................ا نصف النواقل لمطاقويةألعضاء مجمس إدارة مركز البحث في تكنولوجي
الذي يحدد القائمة االسمية  2018ديسمبر  23مؤرخ في  1338قرار رقم ، يعدل ال2021جوان  20مؤرخ  في  722قــرار رقم  -

 348 ...................................................................الصناعية، المعّدلألعضاء المجمس العممي لمركز البحث في التكنولوجيات 
، يتـضمـن تجديــد تـشكـيـمـة لـجنـة الخـدمــات اإلجتـمــاعيـة لـدى المـدرسـة العميـا في 2021جوان  20مؤرخ في  45قــرار رقم  -

 349 .................................................................................................................اليندسة الكيربائية والطاقوية بوىران
الذي يحدد القائمة االسمية  2018 نوفمبر 28المؤرخ في  1095يعدل القرار رقم ، 2021جوان  21مــؤرخ في  723 رقمقــرار  -

 350 ................................................................................................................جامعة مستغانم ألعضاء مجمس إدارة
المتـضمـن تجديــد تـشكـيــمــة لـجنـة  2021ماي  09المـؤرخ فـي  34، يعدل القــرار رقـم 2021جوان  21مؤرخ في  46قــرار رقم  -

 352 .............................................................................................عيــة لــدى جــامعـة سيدي بمعباسالخــدمــات اإلجتـمــا
دد القائمة االسمية يح الذي 2019ماي  29المؤرخ في  797، يعدل القرار رقم 2021جوان  22مؤرخ  في  724 رقمقــرار  -

 353 ..................................................................................ركز البحث في التكنولوجيات الصناعيةألعضاء مجمس إدارة م
سمية إلالذي يحدد القائمة ا 2021 جوان 2المؤرخ في  623يعدل القرار رقم ، 2021جوان  22 مؤرخ في 725رقم قــرار  -

 354 .............................................................................................................1نةقسنطي ألعضاء مجمس إدارة جامعة
الذي يحدد القائمة االسمية  2020 ديسمبر 19المؤرخ في  1013يعدل القرار رقم ، 2021جوان  22 مؤرخ في 726رقم قــرار  -

 355 ..................................................................................................................ةالجمفجامعة  ألعضاء مجمس إدارة
سمية إلالذي يحدد القائمة ا 2021 جانفي 10المؤرخ في  33يعدل القرار رقم ، 2021جوان  22 مؤرخ في 727 رقمقــرار  -

 356 ..................................................................................................................سعيدةألعضاء مجمس إدارة جامعة 
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يحدد القائمة اإلسمية  الذي 2019أبريل  28المؤرخ في   504، يعدل القرار رقم 2021جوان  23 مؤرخ في 728رقم قــرار  -
 358 .....................................................3جامعة قسنطينةلدى م واالتصال والسمعي البصري عموم اإلعالألعضاء مجمس كمية 

يحدد القائمة اإلسمية الذي   2019أبريل  28المؤرخ في  502، يعدل القرار رقم 2021جوان  23 مؤرخ في 729رقم قــرار  -
 359 .....................................................................3جامعة قسنطينةدى لاليندسة المعمارية والتعمير ألعضاء مجمس كمية 

الذي يحدد القائمة االسمية  2019جانفي  21المؤرخ في  57يعدل القرار رقم ، 2021 جوان 23مؤرخ في  730رقم قــرار  -
 360 .................................................................................................................2وىران ألعضاء مجمس إدارة جامعة

الذي يحدد القائمة االسمية  2019جوان  19المؤرخ في  944، يعدل القرار رقم 2021جوان  23مؤرخ في  731قــرار رقم  -
 362 ................................................................................ألعضاء مجمس إدارة المدرسة الوطنية المتعددة التقنيات بوىران

، يتـضمـن تجديــد تـشكـيـمـة لـجنـة الخـدمــات اإلجتـمــاعيـة لـدى المـدرسـة العميـا في 2021جوان  24مؤرخ في  47قــرار رقم  -
 363 .........................................................................................................................التكنولوجيات الصناعية عنابة

 364 ..................................، ُيحدد تشكيمة الفروع المختّصة بالّمجنة الجامعية الوطنية2021جوان  27مؤرخ في  732قــرار رقم  -
الذي يحدد القائمة اإلسمية  2021ماي  09المؤرخ في  529، يعدل قرار رقم 2021جوان  27في مؤرخ  733قــرار رقم  -

 368 ...................................................................................................ألعضاء مجمس إدارة مركز البحث في الميكانيك
سمية إلالذي يحدد القائمة ا 2019 ماي 27المؤرخ في  791يعدل القرار رقم ، 2021وان ج 28 مؤرخ في 734رقم قــرار  -

 369 .................................................................................................................ألعضاء مجمس إدارة جامعة الطارف
الحقوق والعموم  لقسم الحقوق بكمية ، يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية2021ن جوا 28مؤرخ في  735قــرار رقم  -

 370 ..............................................................................................................عنابـــة-السياسية بجامعة باجي مختار
الحقوق  لقسم العموم السياسية بكمية ، يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية2021جوان  28ي مؤرخ ف 736قــرار رقم  -

 372 .....................................................................................................عنابـــة-والعموم السياسية بجامعة باجي مختار
لكمية الحقوق والعموم السياسية  ، يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي2021جوان  28مؤرخ في  737قــرار رقم  -

 373 ..........................................................................................................................عنابـــة-بجامعة باجي مختار
عموم اليندسة  لقسم الكيروتقني بكمية ، يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية2021جوان  28مؤرخ في  738رقم  قــرار -

 374 ..........................................................................................................................عنابـــة-بجامعة باجي مختار
عموم  لقسم اإللكتروميكانيك بكمية ، يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية2021جوان  28مؤرخ في  739قــرار رقم  -

 375 ...............................................................................................................عنابـــة-اليندسة بجامعة باجي مختار
عموم اليندسة  لقسم اإللكترونيك بكمية ، يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية2021جوان  28مؤرخ في  740قــرار رقم  -

 376 ..........................................................................................................................عنابـــة-بجامعة باجي مختار
عموم  لقسم اإلعالم اآللي بكمية ، يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية2021جوان  28مؤرخ في  741قــرار رقم  -

 378 ...............................................................................................................عنابـــة-اليندسة بجامعة باجي مختار
عموم  ، يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم اليندسة الميكانيكية بكمية2021جوان  28مؤرخ في  742قــرار رقم  -

 379 ...............................................................................................................عنابـــة-اليندسة بجامعة باجي مختار
عموم اليندسة  لقسم التعدين بكمية ، يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية2021جوان  28مؤرخ في  743قــرار رقم  -

 380 ..........................................................................................................................عنابـــة-بجامعة باجي مختار
عموم  لقسم اليندسة المدنية بكمية ، يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية2021جوان  28مؤرخ في  744قــرار رقم  -

 381 ...............................................................................................................عنابـــة-اليندسة بجامعة باجي مختار
عموم اليندسة  لقسم الري بكمية ، يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية2021جوان  28مؤرخ في  745قــرار رقم  -

 382 ..........................................................................................................................عنابـــة-بجامعة باجي مختار
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لكمية عموم اليندسة بجامعة باجي  ، يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي2021جوان  28مؤرخ في  746قــرار رقم  -
 383 ...........................................................................................................................................عنابـــة-مختار

عموم األرض  لقسم التييئة بكمية ، يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية2021جوان  28مؤرخ في  747قــرار رقم  -
 386 ..........................................................................................................................عنابـــة-بجامعة باجي مختار

عموم األرض  لقسم المناجم بكمية ، يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية2021جوان  28مؤرخ في  748قــرار رقم  -
 387 ..........................................................................................................................عنابـــة-بجامعة باجي مختار

عموم األرض  لقسم الجيولوجيا بكمية ، يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية2021جوان  28مؤرخ في  749قــرار رقم  -
 388 ..........................................................................................................................عنابـــة-بجامعة باجي مختار

العمـوم  ، يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم العموم االقتصادية بكمية2021جوان  28مؤرخ في  750قــرار رقم  -
 389 ..........................................................................................عنابـــة-باجي مختار االقتصادية وعموم التسيير بجامعة

العمـوم  لقسم عموم التسيير بكمية ، يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية2021جوان  28مؤرخ في  751قــرار رقم  -
 390 ..........................................................................................عنابـــة-معة باجي مختاراالقتصادية وعموم التسيير بجا

العمـوم  لقسم العموم المالية بكمية ، يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية2021جوان  28مؤرخ في  752قــرار رقم  -
 392 ..........................................................................................عنابـــة-ر بجامعة باجي مختاراالقتصادية وعموم التسيي

العمــــوم بجامعة  ، يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم البيولوجيا بكمية2021جوان  28مؤرخ في  753قــرار رقم  -
 393 ....................................................................................................................................نابـــةع-باجي مختار

وم العمــــ ، يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم عموم البحار بكمية2021جوان  28مؤرخ في  754قــرار رقم  -
 394 ..........................................................................................................................عنابـــة-بجامعة باجي مختار

العمــــوم بجامعة  لقسم الكيمياء بكمية ، يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية2021جوان  28مؤرخ في  755قــرار رقم  -
 395 ....................................................................................................................................عنابـــة-باجي مختار

العمــــوم  لقسم الكيمياء الحيوية بكمية ، يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية2021جوان  28مؤرخ في  756قــرار رقم  -
 396 ..........................................................................................................................عنابـــة-بجامعة باجي مختار

العمــــوم بجامعة  لقسم الرياضيات بكمية ء المجنة العممية، يحدد القائمة االسمية ألعضا2021جوان  28مؤرخ في  757قــرار رقم  -
 397 ....................................................................................................................................عنابـــة-باجي مختار

العمــــوم بجامعة  لقسم الفيزياء بكمية لقائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية، يحدد ا2021جوان  28مؤرخ في  758قــرار رقم  -
 398 ....................................................................................................................................عنابـــة-باجي مختار

يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية عموم األرض بجامعة باجي  2021جوان  29مؤرخ في  759قــرار رقم  -
 400 ...........................................................................................................................................عنابـــة-مختار

اآلداب  لقسم عمم المكتبات بكمية ، يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية2021جوان  29مؤرخ في  760قــرار رقم  -
 401 ......................................................................................عنابـــة-والعموم اإلنسانية واالجتماعية بجامعة باجي مختار

 التربية البدنية والرياضية بكمية ، يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم2021جوان  29مؤرخ في  761قــرار رقم  -
 402 .............................................................................عنابـــة-اآلداب والعموم اإلنسانية واالجتماعية بجامعة باجي مختار

 المغة العربية وآدابيا بكمية ، يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم2021جوان  29مؤرخ في  766ار رقم قــر  -
 403 .............................................................................عنابـــة-اآلداب والعموم اإلنسانية واالجتماعية بجامعة باجي مختار

اآلداب  المغة اإلنجميزية بكمية ، يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم2021جوان  29مؤرخ في  767ــرار رقم ق -
 405 ......................................................................................عنابـــة-والعموم اإلنسانية واالجتماعية بجامعة باجي مختار

اآلداب  لقسم المغة الفرنسية بكمية ، يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية2021جوان  29مؤرخ في  768قــرار رقم  -
 406 ......................................................................................عنابـــة-والعموم اإلنسانية واالجتماعية بجامعة باجي مختار
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اآلداب  المغة اإليطالية بكمية ، يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم2021جوان  29مؤرخ في  769قــرار رقم  -
 407 ......................................................................................عنابـــة-والعموم اإلنسانية واالجتماعية بجامعة باجي مختار

اآلداب والعموم  ، يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم الترجمة بكمية2021جوان  29مؤرخ في  770قــرار رقم  -
 408 ...............................................................................................عنابـــة-اإلنسانية واالجتماعية بجامعة باجي مختار

لكمية اآلداب والعموم اإلنسانية  ، يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي2021جوان  29مؤرخ في  771قــرار رقم  -
 409 ...........................................................................................................عنابـــة-واالجتماعية بجامعة باجي مختار

 412 ..جامعة وىران لمعموم والتكنولوجيالدى الكيمياء يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس كمية  2021جوان  29 مؤرخ في 772رقم قــرار  -
 413 ..عموم والتكنولوجياجامعة وىران لملدى الفيزياء يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس كمية  2021جوان  29 مؤرخ في 773رقم قــرار  -
 415 ...جامعة بسكرة لدى الحقوق والعموم السياسية يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس كمية، 2021جوان  29 مؤرخ في 774رقم قــرار  -
يحدد القائمة اإلسمية الذي  2019فيفري   27المؤرخ في  210، يعدل القرار رقم 2021جوان  29 مؤرخ في 775رقم قــرار  -

 416 ..................................................................................................1جامعة الجزائرلدى العموم ألعضاء مجمس كمية 
الذي يحدد القائمة االسمية  2019جوان  26المؤرخ في  999، يعدل القرار رقم 2021جوان  29مؤرخ  في  776قــرار رقم  -

 417 .........................................................................................ضاء مجمس إدارة مركز تنمية التكنولوجيات المتطورةألع
 418 ..........المجنة البيداغوجية الوطنية لممدارس العميا لألساتذة تعيين أعضاءيتضمن  ،2021جوان  30مؤرخ في  777قــرار رقم  -
يحدد القائمة االسمية ألعضاء  2019مارس  05المؤرخ في  212رقم ، يعدل القرار 2021مؤرخ  في جوان  778قــرار رقم  -

 420 ..........................................................................مجمس إدارة المدرسة العميا في اليندسة الكيربائية والطاقوية بوىران
الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء  2019جانفي  24المؤرخ في  70رقم ، يعدل القرار 2021مؤرخ  في جوان  779قــرار رقم  -

 421 ........................................................................................................مجمس إدارة المدرسة العميا لألساتذة بوىران
الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء  2019جانفي  29المؤرخ في   74، يعدل القرار رقم2021مؤرخ في جوان  780 قــرار رقم -

 422 ..................................................................................................................مجمس إدارة المركز الجامعي بتيبازة
 423 ......................................ألعضاء مجمس إدارة جامعة جيجل اإلسميةيحدد القائمة ، 2021جوان مؤرخ في  781رقم قــرار  -
 لدىالعموم الدقيقة وعموم الطبيعة والحياة  يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس كمية، 2021جوان  مؤرخ في 782رقم قــرار  -

 425 .............................................................................................................................................بسكرة معةجا
ية ألعضاء الذي يحدد القائمة االسم 2019جوان  23المؤرخ في  954، يعدل القرار رقم 2021مؤرخ في جوان  783قــرار رقم  -

 427 ..........................................................................مجمس إدارة المدرسة الوطنية العميا لممناجم والمعادن بعنابة
 428 ................تيارتلدى جامعة  عموم البيطرةيحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس معيد ، 2021مؤرخ في جوان  784رقم قــرار  -
 429 ....................................تممسان ألعضاء مجمس إدارة جامعة اإلسميةيحدد القائمة ، 2021جوان  مؤرخ في 785رقم قــرار  -

 
 

V- ــــــقـــــــــــــرراتمالــــ 

التقنيين في اإلعالم اآللي، رتبة تقني  يمدد أجل إجراء امتحان ميني لاللتحاق بسمك 2021أفريل  26مؤرخ  في  276رقم مقــرر  -
 433 ...........................................................................................................في اإلعالم اآللي لجامعة تيزي وزو 

بسمك الميندسين المعماريين، رتبة اللتحاق ليمدد أجل إجراء عمى أساس اإلختبارات  2021ماي  02 مؤرخ  في 304 رقممقــرر  -
 433 ....................................................................................................................ميندس معماري لجامعة تيزي وزو

بسمك ممحقي اإلدارة، رتبة ممحق اإلدارة  لاللتحاقيمدد أجل إجراء االمتحان الميني  2021ماي  02مؤرخ في  305رقم مقــرر  -
 434 ...............................................................................................................لمديرية الخدمات الجامعية عنابة وسط

بسمك كتاب، رتبة كاتب مديرية لمديرية  يني لاللتحاقيمدد أجل إجراء امتحان م 2021ماي  02مؤرخ في  306رقم مقــرر  -
 435 .........................................................................................................................الخدمات الجامعية عنابة وسط
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بسمك األعوان اإلداريين، رتبة عون إدارة  ان ميني لاللتحاقيمدد أجل إجراء امتح 2021ماي  02مؤرخ في  307رقم مقــرر  -
 435 ......................................................................................................رئيسي لمديرية الخدمات الجامعية عنابة وسط

بسمك األعوان اإلداريين، رتبة عون إدارة  ن ميني لاللتحاقيمدد أجل إجراء امتحا 2021ماي  02مؤرخ في  308رقم مقــرر  -
 436 ...............................................................................................................لمديرية الخدمات الجامعية عنابة وسط

متحان الميني لاللتحاق بسمك الممارسين الطبيين العامين في يمدد أجل إجراء اال 2021 ماي 07مؤرخ في  494رقم مقــرر  -
 437 ....................................لمديرية الخدمات الجامعية أم البواقي الصحة العمومية، رتبة طبيب عام رئيسي في الصحة العمومية

تحت تصرف مركز البحث في التكنولوجيات  ،2يتضمن وضع ىياكل تابعة لجامعة باتنة 2021ماي  09مؤّرخ في 350مقــرر رقم  -
 437 ...................................................................................................................الصناعية قصد توطين وحدة البحث

الواقعة ببن  1الحقوق، جامعة الجزائر من وضع اليياكل التابعة سابقا لكميةتض، ي2021ماي  09مؤّرخ في 351مقــرر رقم  -
 439 ...............................................................................................................3جامعة الجزائرتحت تصرف عكنون، 

السياسية  لكمية العموم (A)لجناح ، يتضمن وضع ىياكل إدارية واقعة عمى مستوى ا2021ماي  20مؤّرخ في  02مقــرر رقم  -
 CNES......................................... 440، تحت تصرف المجمس الوطني ألساتذة التعميم العالي 3والعالقات الدولية جامعة الجزائر

، 2معة الجزائرجا ، يتضمن وضع المكتب المخصص إلدارة مجمة كمية العموم االنسانية2021ماي  20مؤّرخ في  03مقــرر رقم  -
 SNAPAP.................................................................. 441تحت تصرف االتحادية الوطنية لمستخدمي قطاع التعميم العالي 

تين ، يتضمن تحويل جزء من الوعاء العقاري تابع لجامعة ىواري بومدين ِلفائدة اإلقام2021جوان  09مؤّرخ في  468مقــرر رقم  -
 442 ............................................................1956 ماي 19 الجامعية واإلقامة 05باب الزوار  الجامعية الجامعيتين، اإلقامة

 443 .....................جامعة البويرة لدى يحدد تشكيمة لجنة التحكيم لممسابقات المعمارية، 2021جوان  14مؤرخ في  472رقم مقرر  -
ىياكل مدرسة الدراسات العميا عمى مستوى  Bوالجناح  A، يتضمن وضع الجناح 2021جوان  23مؤّرخ في  493مقــرر  -

 444 ...............................الكيميائيةو ، ببن عكنون، تحت تصرف مركز البحث العممي والتقني في التحاليل الفيزيائية سابقا التجارية
 

VII - املناشري 
وتوجيو  األوليالمتعّمق بالتسجيل 2021  جوان سنة 29ىـ الموافق  1442ذو القعدة عام  19مؤرخ في  01منشور رقم ار قــر  -

 447 ...........................................................................................2021 بعنوان السنة الجامعية حاممي شيادة البكالوريا
 

VIةـــــــرديـــفـــال والــمـقــــررات راراتـــــــقـــال - 
 464 .....................................................................2021الثالثي الثاني  ةــــــرديــــف راراتـــــــق 

 479 .....................................................................2021الثالثي الثاني  ةـــــرديــــف مـقـــررات 
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 يتضمف تنظيـ ، 2021سنة  أبريل 07الموافق  1442ف عاـ شعبا 24مؤرخ في  134-21رقـ  مرسوـ تنفيذؼ
 .اإلدارة المركزية لوزارة التعميـ العالي والبحث العممي

 

  يحدد تنظيـ ، 2021أبريل سنة  07الموافق  1442شعباف عاـ  24مؤرخ في  135-21مرسـو تنفيذؼ رقـ
 .وسيرىا لوزارة التعميـ العالي والبحث العممي المفتشية العامة

 

 66و 3ص (2021 أبريل 11الصادرة بتاريخ  27)الجريدة الرسمية العدد 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  يتمـ المرسـو  ،2021سنة  مايو 20الموافق  1442عاـ  شواؿ 08مؤرخ في  205-21مرسـو تنفيذؼ رقـ
يحدد مياـ الذؼ  2019غشت سنة  13الموافق  1440ذؼ الحجة عاـ  12في  المؤرخ 232–19التػنفػيذؼ رقـ 

 .الوكػاالت الموضوعاتية لمبحث وتنظيميا وسيرىا
  يتضمف إعادة تنظيـ  ،2021مايو سنة  20افق المو  1442شواؿ عاـ  08مؤرخ في  206-21مرسوـ تنفيذؼ رقـ

 .الوكالة الموضوعاتية لمبحث في العموـ والتكنولوجيا
  يتضمف حل الوكػالػة  ،2021مايو سنة  20الموافق  1442شواؿ عاـ  08مؤرخ في  207-21مرسوـ تنفيذؼ رقـ

 .لمبحث في العمـو االجتماعية واإلنسانية الموضوعاتية
  يتضمف إعادة تنظيـ  ،2021مايو سنة  20الموافق  1442شواؿ عاـ  08مؤرخ في  208-21مرسوـ تنفيذؼ رقـ

 .الوكالة الموضوعاتية لمبحث في البيوتكنولوجيا وعمـو الزراعة والتغذية وتغيير تسميتيا
  ل الوكالة يتضمف ح ،2021مايو سنة  20الموافق  1442شواؿ عاـ  08مؤرخ في  209-21مرسوـ تنفيذؼ رقـ

 .في عمـو الطبيعة والحياة ية لمبحثالموضوعات
  يتضمف إعادة تنظيـ  ،2021مايو سنة  20الموافق  1442شواؿ عاـ  08مؤرخ في  209-21مرسوـ تنفيذؼ رقـ

 .لمبحث في عموـ الصحة وتغيير تسميتيا ةالوكالة الموضوعاتي
  

 9إلى  4ص (2021 مايو 31الصادرة بتاريخ  40دة الرسمية العدد )الجري

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 حكيـ يحدد تشكيمة لجنة الت ،2021مايو سنة  02الموافق  1442عاـ رمضاف  20مؤرخ في  قرار وزارؼ مشترؾ
 في العموـ والتكنولوجيا. "لجائزة رئيس الجميورية"

  
 55ص (2021 يونيو 20الصادرة بتاريخ  48)الجريدة الرسمية العدد 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

http://www.joradp.dz/FTP/JO-ARABE/2021/A2021027.pdf
http://www.joradp.dz/FTP/JO-ARABE/2021/A2021027.pdf
http://www.joradp.dz/FTP/JO-ARABE/2021/A2021040.pdf
http://www.joradp.dz/FTP/JO-ARABE/2021/A2021040.pdf
http://www.joradp.dz/FTP/JO-ARABE/2021/A2021048.pdf
http://www.joradp.dz/FTP/JO-ARABE/2021/A2021048.pdf
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 الجمهىريت الجسائريت الذيمقراطيت الشعبيت

 

 ي والبحث العلمي         وزارة الذاخليت والجمبعبث المحليتوزارة التعليم العبل

 والتهيئت العمرانيت                                                     
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 0202أفريل 

 

 

 تكويف الطمبة  حوؿ اتفاقية إطار
 في مجاؿ اإلسعافات األولية
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  :الاتفاقية هذه إبرام تم

 

 بين
 

    بـ " قصر الحكومة، وزارة الداخلية والجماعات املحلية والتهيئة العمراهية، الكائن مقرها

 ،كمال بلجود  وزير:ال"، املمثلة من طرف السّيد العاصمة الدكتور سعدان الجسائر شارع 1

 

 من جهة،

 
شارع دودو  11عكنون،  ن، الكائن مقرها ببعليم العالي والبحث العلميوزارة التّ و 

 
ّ
  ،بن زيان يعبد الباق : ألاستاذوزيراللة من طرف السيد مختار،املمث

 

 من جهة أخرى.

 

 

 واتفق على ما يلي:
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 *ديباجة*
بغية ترسيخ ثقافة اإلسعافات األولية في الوسط الجامعي )مؤسسات التعميـ العالي            

واإلقامات الجامعية( والوصوؿ إلى مستوػ القدرة عمى ممارسة و تطبيق المبادغ  العاّمة في مجاؿ 
تعامل مع الحاالت المستعجمة في كل الّظروؼ، تعتـز وزارة اإلسعافات األولية، والتعرؼ عمى كيفية ال

-التعميـ العالي والبحث العممي، بالتعاوف مع وزارة الداخمية والجماعات المحمية والتييئة العمرانية
 تنظيـ دورات تكوينية في مجاؿ اإلسعافات األولية لفائدة الطمبة.-المديرية العامة لمحماية المدنية

 

 وضوع االتفاقية ومجال تطبيقياالفصل األول: م
تيدؼ ىذه االتفاقية إلى تكويف الطمبة في مجاؿ اإلسعافات األولية مف خالؿ تنظيـ  المادة األولى:

 دورات تكوينية مف طرؼ المديرية العامة لمحماية المدنية.
 التزامات الطرفيف: :2المادة 

 تمتزم وزارة التعميم العالي والبحث العممي فيما يخصيا بـ: 
 تقديـ القوائـ االسمية لمطمبة الراغبيف في التكويف في اإلسعافات األولية، -
 توفير اإلطعاـ واإليواء لممشاركيف عمى مستوػ المدينة الجامعية المستضيفة، -
- .  توفير قاعات الدراسة والعتاد البيداغوجي الالـز

 

 ية العامة لمحماية المدير -تمتزم وزارة الداخمية والجماعات المحمية والتييئة العمرانية
 فيما يخصيا بـ: -المدنية

ضماف التكويف لكل مشارؾ مع وضع كل الوسائل البشرية، النفسية والبيداغوجية  -
 الضرورية لمّسير الحسف لمّتكويف،

 تقديـ شيادات مشاركة في التكويف لمطمبة الذيف شاركوا في الدورة التكوينية. -
التعميـ العالي واإلقامات الجامعية، وبحجـ ساعي مدتو يتـ التكويف عمى مستوػ مؤسسات  :3المادة 

 ساعة تكوينية. 18
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 الفصل الثاني: سريان االتفاقية وفسخيا
 

يتـ تجسيد العمميات المذكورة في المادة األولى أعاله، بموجب عقد تنفيذ تفصيمي بيف  :4المادة 

 الطرفيف وموقع مف قبل مؤىميف عف كل طرؼ.

 افة برامج التكويف وآجاؿ تنفيذىا، واألفراد المسخريف لذلؾ.يتضمف العقد التنفيذؼ ك
 

يمكف الطرفيف وباتفاؽ مشترؾ  تكييف أو تعديل أو تغيير أحكاـ ىذه االتفاقية، وكل تعديل  :5المادة 

 يطرأ عمى االتفاقية يكوف موضوع ممحق.
 

بنود ىذه االتفاقية بالطرؽ  يتعيد الطرفاف بتسوية كل الخالفات والنزاعات المتعمقة بتنفيذ :6المادة 

 الودية.
 

: ال يتحمل أؼ مف الطرفيف مسؤولية عدـ التنفيذ الكمي أو الجزئي ألؼ مف التزاماتو 7المادة 

التعاقدية إذا كاف عدـ التنفيذ ناتج عف ظروؼ قاىرة أو أؼ حدث فجائي غير متوقع وخارج 

 عف إرادتيما،  ويؤدؼّ إلى تأخر  تنفيذ  ىذه االتفاقية.

وفي ىذه الحالة، يتـ تأجيل آجاؿ تنفيذ االلتزامات المتعاقد عمييا لمدة مساوية لتمؾ التي 

 تسببيا حالة القوة القاىرة، كما يمكف تعديل البند الذؼ يسمح بإتماـ ىذه االلتزامات.
 

لتعاقدية يمكف فسخ ىذه االتفاقية بيف الطرفيف في حالة استحالة تنفيذ الطرفيف اللتزاماتيما ا :8المادة 

 الخارجة عف نطاقيما.

 ال يأخذ قرار الفسخ إال بعد التشاور بيف الطرفيف.

 .ال يؤثر االنسحاب مف ىذه االتفاقية اإلطار عمى تنفيذ التكوينات الجارية
 

( سنوات قابمة لمتجديد بموجب اتفاؽ ضمني لنفس 05تبـر ىذه االتفاقية لمدة خمس ) :9المادة 

 رؼ عف رغبتو في عدـ تجديدىا.الفترة، ما لـ يعبر أؼ ط
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( أصميتيف 02يسرؼ مفعوؿ ىذه االتفاقية ابتداء مف تاريخ توقيعيا وتحرر في نسختيف ) :10المادة 

 بالمغة العربية.
 

تنشر ىذه االتفاقية في النشرة الرسمية لوزارة التعميـ العالي والبحث العممي والنشرة  :11المادة 

 عات المحمية والتييئة العمرانية.الرسمية لوزارة الداخمية والجما
 2021أفريل  10حـرر بالجـزائر فـي: 

  وزير الداخمية والجماعات المحميةوزير التعميم العالي                                                                                 
 والتييئة العمرانية                                                                والبحث العممي                               

 كمال بمجود                   أ.د. عبد الباقي بن زيان                                                                     
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 الجميورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
 
 
 
 
 

 
 

 وزارة التعميم العالي
 والبحث العممي

 وزارة الصناعة
 الصيدالنية

 اتفاقيــة
 

 تتضّمن تأىيل ىياكل الوكالة الوطنية لممواد الصيدالنية
 كميادين لمتربصات لفائدة طمبة الّتدّرج 

 وما بعد الّتدّرج في الصيدلة
 

 بين
 

 عميـم العالـي والبحـث العممـيوزارة التّ 
 

 و
 

 وزارة الّصناعة الصيدالنية
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 تّم إبرام ىذه االتفاقية بين:
 
 

شارع دودو مختار،الممّثمة مف  11ببف عكنوف،  وزارة الّتعميـ العالي والبحث العممي، والكائف مقرىا
 ،  وزير التعميـ العالي والبحث العممي.عبد الباقي بن زيانطرؼ السيد 

 
 

 من جية،
 

 
 

 و،
 

، الممّثمة مف 16125وزارة الصناعة الصيدالنية، والكائف مقرىا بسيدؼ حاسف الشراقة، الجزائر، 
 وزير الّصناعة الصيدالنية،، عبد الرحمان جمال لطفي بن باحمدطرؼ السيد 

 
 

 من جية أخرى،
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 مقدمــــــــــــــــــة
من بين أىم المقترحات الرئيسية والتوجييات الرامية لتحسين التكوين في الصيدلة التي 
أبدتيا المجنة البيداغوجية الوطنية لمصيدلة وكذا المجان البيداغوجية الوطنية لمتخصص في 

راء التربصات التطبيقية عمى مستوى ىياكل الوكالة الوطنية لممواد تمك المتعمقة بإجالصيدلة، 
 الصيدالنية.

تعّد ىذه الفرصة ذات أىمية بالنسبة لتخصصات العموم الصيدالنية والبيولوجية التي تعتمد 
 اعتماًدا كبيًرا عمى الوسائل المادية مثل العموم الصيدالنية والبيولوجية واألساسية.

الّتربص الّتطبيقي لطمبة الّتدّرج وما بعد الّتدّرج عمى مستوى ىياكل الوكالة  ال شك أن فتح ميدان
  .الوطنية لممواد الصيدالنية، ستمنح إمكانيات أفضل لتكوين الّطالب بالنسبة إلطار ممارستو المستقبمي

 

ة إّن إعداد "اتفاقية إطار" عامة بين وزارة الّتعميم العالي والبحث العممي ووزارة الّصناع
كميادين لمتربصات التطبيقية الوكالة الوطنية لممواد الصيدالنية الصيدالنية تتعمق بتأىيل ىياكل 

 لفائدة طمبة التّدرج وما بعد التّدرج في الصيدلة. 
تحّدد ىذه اإلتفاقية الّشروط العاّمة لمتطبيق والمسؤوليات المادية )الّتأمين ومستحقات 

 نوية،  كما تحّدد أيًضا دور كل شريك.المتدخمين( وكذا المسؤوليات المع
 

 اتفق الطرفان عمى ما يمي:
 الفصل األول: موضوع االتفاقية ومجال تطبيقيا

 

كمياديف الوكالة الوطنية لممواد الصيدالنية تيدؼ ىذه االتفاقية إلى تأىيل ىياكل  المادة األولى:
 في الصيدلة. الّتدّرج وما بعد الّتدّرج لمتربصات لطمبة 

 

 صل الثاني: ميادين التعاون الف
 

  تمتـز وزارة التعميـ العالي والبحث العممي عف طريق مؤسسات التعميـ العالي بما يأتي::2المادة 
لموكالة الوطنية تأىيل الممارسيف اإلستشفائييف الجامعييف وممارسي الّصحة العمومية  -

مختمطة تتشكل مف بصفة "مشرؼ عمى التربص" مف طرؼ لجنة محمية لممواد الصيدالنية 
 ممثمي الوزارتيف ويرأسيا عميد كمية الّطب المعنية. 

 تكويف وتأطير الطمبة في طورؼ التعميـ في التدرج وما بعد التدرج في الصيدلة. -
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 تمتـز وزارة الصناعة الصيدالنية مف جيتيا بمايأتي:: 3المادة 
ف التطبيقي لفائدة طمبة تأطير، بالتعاوف مع األساتذة اإلستشفائييف الجامعييف، التكوي -

 التّدرج والطمبة الداخمييف في الصيدلة،
تكويف وتأطير ومكافأة، بالتعاوف مع األساتذة اإلستشفائييف الجامعييف، التكويف التطبيقي  -

 لمطمبة المقيميف في الصيدلة. 
قة السماح لألساتذة اإلستشفائييف الجامعييف المسجميف في الدكتوراه بإجراء أبحاثيـ المتعم -

 بالصيدلة ضمف ىياكل الوكالة الوطنية لممواد الصيدالنية.
 

 الفصل الثالث: كيفيات تنفيذ اإلتفاقية
تنشأ لجنة وطنية مشتركة تسير عمى مدػ تنفيذ أحكاـ ىذه االتفاقية وتتشكل مف ممثمي  :4المادة 

 القطاعيف الوزارييف.
 بعنوان وزارة التعميم العالي والبحث العممي: 

 اـ لمتعميـ والتكويف العالييف،المدير الع -
 مديرة التكويف في الدكتوراه والتأىيل الجامعي، -
 مدير الموارد البشرية، -
 المديرة الفرعية لمتكويف في العمـو الطبية، -
 رئيس الندوة الوطنية لعمداء كميات الطب. -

 بعنوان وزارة الصناعة الصيدالنية: 
 مدير اإلدارة والوسائل، -
 وكالة الوطنية لممواد الصيدالنية، الرئيس المدير العاـ لم -
 مدير الموارد البشرية لدػ الوكالة الوطنية لممواد الصيدالنية، -
 المدير الفرعي لمتكويف لدػ الوكالة الوطنية لممواد الصيدالنية، -

  بما يمي: الوطنية المشتركةالّمجنة  تتكفل:5المادة 
 عتمدة عمى المستوػ الوطني،وتقييـ أنشطة الّتكويف لمياديف الّتربصات الماإلشراؼ  -
إعداد تقرير تقييمي سنوؼ يوجو لكل مف وزير التعميـ العالي والبحث العممي ووزير  -

 الصناعة الصيدالنية.
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الوطنية  لوكالةتنشأ، عمى مستوػ كل ىيكل معتمد، لجنة محمية تتكفل بتأىيل ىياكل ا :6المادة 
 لممواد الصيدالنية.

 تتشكل ىذه المجنة مف : 
 كمية الطب المعنية، رئيسا،عميد  -
 الرئيس المدير العاـ لموكالة الوطنية لممواد الصيدالنية، -
 رئيس قسـ فرع الصيدلة المعني، -
 رئيس المجنة البيداغوجية لمتربص الداخمي المعني، -
 رئيس المجنة البيداغوجية الجيوية لمتخصصات المعنية لطمبة ما بعد التّدرج،  -

 حمية بما يمي:تكّفل الّمجنة الم :7المادة 
 تأىيل المشرفيف عمى التربصات محمًيا، -
 تأىيل ىياكل الوكالة الوطنية لممواد الصيدالنية، -
المصادقة عمى نشاط التكويف لممقيميف عمى مستوػ اليياكل المؤىمة، يشرؼ عمى ىذا  -

 النشاط أخصائي إستشفائي جامعي أو في الصحة العمومية مرسـ ومؤىل مف قبل الّمجنة.
 تنفيذ نشاطات التكويف،متابعة  -
 اتخاذ التدابير الالزمة مف أجل تحسيف وتوطيد التعاوف والشراكة عمى المستوػ المحمي، -
 إجراء تقييـ سنوؼ لنشاطات التكويف المنجزة. -
 يمكف تعديل ىذه االتفاقية بطمب مف أحد الطرفيف عف طريق اتفاؽ مشترؾ. :8المادة 

 

 الفصل الرابع: سريان اإلتفاقية،
وجود خالؼ حوؿ تفسير أحكاـ ىذه االتفاقية أو عند تنفيذىا يمجأ الطرفاف إلى  في حاؿ:9دة الما  

 التسوية الودية.
 تمحق البيداغوجية بكميات الطب المعنية. :10المادة 
  تدخل ىذه االتفاقية حيز التنفيذ ابتداًء مف تاريخ توقيعيا وتوقع في نسختيف أصميتيف.:11المادة 
ر ىذه االتفاقية في الّنشرة الّرسمية لمّتعميـ العالي والبحث العممي وفي النشرة الّرسمية تنش :12المادة 

 لوزارة الّصناعة الصيدالنية.
 2021أفريل  25حـرر بالجـزائر فـي: 

 وزير الصناعة    وزير التعميم العالي                                                                                         
 الصيدالنية                    والبحث العممي                                                                              

 لطفي بن باحمد أ.د. عبد الباقي بن زيان                                                             د. عبد الرحمان جمال              
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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عمى أساس االختبارات توظيف النتائج مسابقة  إعالن يتضمن 2021أفريل  11 وزاري مشترك مؤرخ في قــرار
 مساعد استشفائي جامعي ذمن أجل االلتحاق برتبة أستا
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
صالح المستشفياتووزير الصحة وال  ،سكان وا 

 والمدير العام لموظيفة العمومية واإلصالح اإلداري 
، 2006سنة  يوليو 15 الموافق 1427جمادؼ الثانية عاـ  19 المؤرخ في 03-06رقـ  األمربمقتضى  -

 .القانوف  األساسي العاـ لموظيفة العموميةالمتضمف 
يتعمق  1966سنة يونيو  02 الموافق 1386صفر عاـ  12 المؤرخ في 145-66رقـ مقتضى المرسوـ وب -

 ات الطابع التنظيمي أو الفردؼ التي تيـ وضعية الموظفيف، المعدؿ والمتمـ.\بتحرير ونشر بعض القرارات 
، 2021سنة   فبراير 21الموافق  1442عاـ  رجب 9المؤرخ في  78-21مقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ وب -

 .والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة
 1995مايو سنة  13الموافق  1415عاـ  ذؼ الحجة 13المؤرخ في  132-95رقـ التنفيذؼ ى المرسوـ مقتضوب -

 المتعمق بإحداث نشرات رسمية لممؤسسات واإلدارات العمومية. 
، 2008مايو سنة  3 الموافق 1429ربيع الثاني عاـ  27المؤرخ في  129-08وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .ساسي الخاص باألستاذ الباحث االستشفائي الجامعيالمتضمف القانوف األ
جراء  كيفيات تنظيـالذؼ يحدد  2009نوفمبر سنة  19القرار الوزارؼ المشترؾ المؤرخ في وبمقتضى  -  مسابقاتوا 

ذ استشفائي االلتحاؽ برتب أستاذ مساعد استشفائي جامعي، أستاذ محاضر إستشفائي جامعي قسـ "أ" وأستا
 جامعي وسيرىا.

، يتضمف فتح مسابقة عمى أساس االختبارات مف أجل 2020أكتوبر  15مؤرخ في  759قتضى القرار رقـ وبم -
 المعدؿ والمتمـ.، االلتحاؽ برتبة أستاذ مساعد استشفائي جامعي

يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء لجاف تقييـ المترشحيف  2020ديسمبر  27مؤرخ في  1084وبمقتضى القرار رقـ  -
 المعدؿ والمتمـ.برتبة أستاذ مساعد استشفائي جامعي، لإللتحاؽ  مسابقة في  ال

المتضمف المصادقة عمى اإلختبار  2021مارس  22نظرا لمحضر إجتماع المجنة الوزارية المشتركة بتاريخ  -
 .1بكمية الطب لجامعة الجزائر 2021مارس  4و 3، 2، 1العمني لممترشحيف المنظـ أياـ 

 

 ن ور ُيـقـــــر 
 

أساس عمى  مسابقةالفي  يعمف المترشحوف المذكورة أسمػاؤىـ في القوائـ الممحقة بيذا القرار ناجحيف ولى:المادة األ 
   المفتوحة. ويعينوف في المناصب اللتحاؽ برتبة أستاذ مساعد استشفائي جامعيلاالختبارات 

دير الموارد البشرية بوزارة الصحة يكمف مدير الموارد البشرية بوزارة التعميـ العالي والبحث العممي وم :2المادة 
صالح المستشفيات لذؼ يسرؼ مفعولو ا الوزارؼ المشترؾ بتنفيذ ىذا القرار، يخصو، كل فيما والسكػاف وا 
 ابتداء مف تاريخ التوقيع عميو.
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وزارة و  لتعميـ العالي والبحث العمميلوزارة ا فتيالرسمي تيففي النشر  الوزارؼ المشترؾ القرارينشر ىذا  :3المادة 
صالح المستشفيات  .الصحة والسكػاف وا 

 2021أفريل  11حـرر بالجـزائر فـي: 
صالح المستشفياتزير و          العممي البحثو وزير التعميم العالي                                                   الصحة والسكـان وا 

 أ.د. عبد الباقي بن زيان                                                    األستاذ: بن بوزيد عبد الرحمان                        
 األول وبتفويض منو زيرعن الو 

 المدير العام لموظيفة العمومية واالصالح اإلداري 
 ب.بوشمال

 مديرية الموارد البشرية( مصالح : القوائم الممحقة بيذا القرار متوفرة عمى مستوى مالحظة)
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يحدد تشكيمة لجنة التحكيم، 2021ماي  02 مؤرخ  في 003وزاري مشترك رقم  قــرار
 "لجائزة رئيس الجميورية" في العموم والتكنولوجيا

 

 إن األمين العام لرئاسة الجميورية،
 ووزير التعميم العالي والبحث العممي،

 ،2015ديسمبر سنة  30الموافق  1437ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  21-15رقـ  القانوف  بمقتضى -
 .والمتضمف القانوف التوجييي حوؿ البحث العممي والتطوير التكنولوجي، المعّدؿ

، 1989غشت سنة  29الموافق  1410محـر عاـ  27المؤرخ في  164-89وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -
 والتكنولوجيا، المعّدؿ والمتّمـ. جميورية" في العموـالذؼ ينشئ "جائزة رئيس ال

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

ف ، المتضمف تعيي2008أوؿ مارس سنة  الموافق 1429صفر عاـ  23وبمقتضى المرسوـ الرئاسي المؤرخ في  -
 األميف العاـ لرئاسة الجميورية.

 

 رانُيـقـــــر 
 

الموافق  1410محـر عاـ  27المؤرخ في  164-89مف المرسوـ الرئاسي  6تطبيقًا ألحكاـ المادة  :األولىالمادة 
"لجائزة رئيس ، المعدؿ والمتمـ، والمذكور أعاله، تحّدد تشكيمة لجنة التحكيـ 1989غشت سنة  29

 الجميورية لمعمـو والتكنولوجيا"، كما يأتي: 
 

 :العموم األساسية 
 جامعة أـ البواقي، بوعصيدة سفياف 
 جامعة ىوارؼ بومديف لمعمـو والتكنولوجيا، عزاز دمحم 
 جامعة سيدؼ بمعباس، بف شيرة موفق 
 1جامعة البميدة شاللي مصطفى، 
 جامعة سيدؼ بمعباس، بوحفص بشير 
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  جامعة تيزؼ وزو، س عمرلمرو 
 جامعة البويرة، لونيسي حكيـ 
  العممي والتقني في التحاليل الفيزيائية والكيميائية،مركز البحث  بشارؼ خمدوف 
 جامعة المسيمة. مزراؽ لحسف 

 
 

 :العموم الطبية وعموم الصحة 
 الوكالة الموضوعاتية لمبحث في عموـ الصحة، عوفف نبيل 
 1جامعة وىراف بقجة دمحم، 
 1جامعة وىراف حوتي ليمى، 
 معيد باستور الجزائر، عبادؼ دمحم شريف 
 1جامعة وىراف براىيمي دمحم، 
 1جامعة الجزائر جيجيؾ رضا، 
 1جامعة الجزائر تازير مريـ، 
 1جامعة البميدة طميبة سييل، 
 1جامعة الجزائر إمسعوداف بمعيد. 

 

 :العموم والتكنولوجيا 
 لوطنية المتعددة التقنيات بالجزائر، المدرسة ا بموشراني عادؿ 
 المدرسة الوطنية العميا لإلعالـ اآللي بالجزائر، شعالؿ ياسيف 
 فرنسا،-جامعة رايمس حمزاوؼ عبد العزيز 
 1جامعة البميدة كناؼ السعيد، 
 سوناطراؾ،-مركز البحث والتطوير خوجة دمحم 
 جامعة معسكر، ىوارؼ دمحم سيد أحمد 
 يجل،جامعة ج مميت عادؿ 
 الوكالة الفضائية الجزائرية، أوصديق عزالديف 
 جامعة ىوارؼ بومديف لمعمـو والتكنولوجيا. شيباني يوسف 

 

 :العموم اإلجتماعية 
 2جامعة وىراف بوعرفة عبد القادر، 
 جامعة عنابة، شوية سيف اإلسالـ 
 1جامعة الجزائر جيدؿ عمار، 
 جامعة تممساف، بف زياف دمحم 
 2امعة وىرافج غياط بوفمجة، 
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 2جامعة سطيف قشي خير، 
 2جامعة قسنطينة خروؼ حميد، 
 2جامعة وىراف مباركي بوحفص، 
 2جامعة قسنطينة زروخي اسماعيل. 

 

 :العموم اإلنسانية 
 2جامعة سطيف عيبش يوسف، 
 المجمس األعمى لمغة العربية، بمعيد صالح 
 3جامعة قسنطينة دليو فضيل، 
 1جامعة وىراف فغرور دحو، 
 بوزريعة،-لألساتذةالمدرسة العميا  قارة عتيقة 
 3جامعة قسنطينة قوادرية عمي، 
 المدرسة العميا لمتجارة، لعالوؼ عمر 
 2جامعة وىراف معروؼ ندير، 
 2جامعة الجزائر دراجي عبد القادر. 

 

 :عموم الحياة 
 القبة،-المدرسة العميا لألساتذة سباو نصر الديف 
 1افجامعة وىر  بوشناؽ مميكة، 
 جامعة ىوارؼ بومديف لمعمـو والتكنولوجيا، لعرابة جبارؼ فاطمة 
 جامعة عنابة، قارة دمحم ىشاـ 
 جامعة الشمف، صبايحية دمحم 
 جامعة ىوارؼ بومديف لمعمـو والتكنولوجيا، بوقفة طويل شافية 
 جامعة بجاية، مدني خودير 
 جامعة تممساف، مرزوؽ حفيظة 
 ة.جامعة عناب سمراوؼ بوجمعة 

 

 ينشر ىذا القرار في الجريدة الرسمية لمجميورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. :2المادة 
 2021ماي  02حـرر بالجـزائر فـي: 

 العممي البحثو وزير التعميم العالي                                                   األمين العام لرئاسة الجميورية              
 أ.د. عبد الباقي بن زيان دمحم األمين مسايد                                                                                   

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 ىيتضمن إنشاء فرقة بـحث مـختمطة لد، 2021أفريل  19وزاري مشترك مؤرخ  في  قــرار
 جامعة وىران لمعموم والتكنولوجيا

 

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

، 1984غشت سنة  18الموافق  1404ذؼ القعدة عاـ  21المؤرخ في  212-84بمقتضى المرسوـ رقـ  -
 .لمعدؿ والمتمـوالمتعمق بتنظيـ جامعة وىراف لمعمـو والتكنولوجيا وسيرىا، ا

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

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

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

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

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

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

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

، المتعمقة بالتعاوف في مياديف البحث العممي والتطوير التكنولوجي 2020فيفرؼ  26طبقا لالتفاقية المبرمة في  -
 بيف جامعة وىراف لمعموـ والتكنولوجيا والمركز االستشفائي الجامعي لوىراف.

 

 ُيـقـــــرران
 

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

 والتكنولوجيا والمركز االستشفائي الجامعي لوىراف بعنواف "التعمـ العميق في التصوير الطبي".
 فرقة البحث المنشأة في المادة األولى أعاله. ىراف لمعمـو والتكنولوجيا مؤسسة إلحاؽتكوف جامعة و  :2المادة 
تكمف فرقة البحث بإنجاز مشروع البحث العممي "توصيف وتصنيف عقيدات الغدة الدرقية في التصوير  :3المادة 

 .بالموجات فوؽ الصوتية بالتعمـ العميق"
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لمعموـ والتكنولوجيا والمدير العاـ لممركز االستشفائي الجامعي لوىراف، يكّمف السادة مدير جامعة وىراف  :4 المادة
كل فيما يخصو بتنفيذ ىذا القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي والنشرة 

صالح المستشفيات.  الرسمية لمصحة والسكاف وا 
 2021 أفريل 19في حرر بالجزائر 

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

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 جامعة عنابة يتضمن إنشاء فرقة بـحث مـختمطة لدى، 2021أفريل  19وزاري مشترك مؤرخ  في قــرار 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

، المتعمقة بالتعاوف في مياديف البحث العممي والتطوير التكنولوجي 2020فيفرؼ  26طبقا لالتفاقية المبرمة في  -
 بة.لمركز االستشفائي الجامعي لعنابيف جامعة عنابة وا

 

 ُيـقـــــرران
 

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

 ي المتصل بمصمحة األوراـ".االستشفائي الجامعي لعنابة بعنواف "الذكاء االصطناع
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 تكوف جامعة عنابة مؤسسة إلحاؽ فرقة البحث المنشأة في المادة األولى أعاله. :2المادة 
تكمف فرقة البحث بإنجاز مشروع البحث العممي المتعمق "تطبيق الذكاء االصطناعي ألوراـ العيادات  :3المادة 

 الخارجية".
بة والمدير العاـ لممركز االستشفائي الجامعي لعنابة، كل فيما يخصو بتنفيذ يكّمف السادة مدير جامعة عنا :4 المادة

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

 2021 أفريل 19في حرر بالجزائر 
صالح المستشفيات                                                   وزير التعميم العالي والبحث العممي  وزير الصحة والسكان وا 

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

 1يتضمن إنشاء فرقة بـحث مـختمطة لدى جامعة البميدة، 2021أفريل  19وزاري مشترك مؤرخ  في  قــرار 
 

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

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

الموافق أوؿ غشت سنة  1409ذؼ الحجة عاـ  29المؤرخ في  137-89وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
 ، المعدؿ والمتمـ.1جامعة البميدة ، والمتضمف إنشاء 1989

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

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

صالح المستشفيات، الذ2011  .ؼ يحدد صالحيات وزير الصحة والسكاف وا 
، 2012يناير سنة  9الموافق  1433صفر عاـ  15المؤرخ في  20-12وبمقتضى المرسـو التنفيذؼ رقـ  -

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

 .، الذؼ يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي2013
مارس سنة  17الموافق  1434جمادػ األولى عاـ  5المؤرخ في  109-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 منو. 7سيرىا، السيما المادة ، الذؼ يحدد كيفيات إنشاء فرقة البحث و 2013
وبعد االطالع عمى الرأؼ المطابق لممجمس العممي لموكالة الموضوعاتية لمبحث في عموـ الصحة المؤرخ في أوؿ  -

 .2019أكتوبر سنة 
، المتعمقة بالتعاوف في مياديف البحث العممي والتطوير التكنولوجي 2018أفريل  22طبقا لالتفاقية المبرمة في  -

 تيبازة.-ة االستشفائية سيدؼ غيالسوالمؤسسة العمومي 1البميدةبيف جامعة 
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 ُيـقـــــرران
 1434جمادػ األولى عاـ  5المؤرخ في  109-13مف المرسوـ التنفيذؼ رقـ  7طبقا ألحكاـ المادة  :األولى المادة

المؤسسة و  1، المذكور أعاله، تنشأ فرقة بحث مختمطة بيف جامعة البميدة 2013مارس سنة  17الموافق 
 تيبازة بعنواف "فريق األوراـ واألداء المعرفي العصبي".-العمومية االستشفائية سيدؼ غيالس

 مؤسسة إلحاؽ فرقة البحث المنشأة في المادة األولى أعاله. 1تكوف جامعة البميدة  :2المادة 
في جراحة األوراـ الدبقية  تكمف فرقة البحث بإنجاز مشروع البحث العممي المتعمق "رسـ خرائط الدماغ :3الماذة 

 منخفضة الدرجة".
تيبازة ، كل فيما -والمؤسسة العمومية االستشفائية سيدؼ غيالس 1يكّمف السادة مدراء جامعة البميدة :4 المادة

يخصو بتنفيذ ىذا القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي والنشرة الرسمية 
صالح المستشفيات.لمصحة والسكاف و   ا 

 2021 أفريل 19في حرر بالجزائر 
صالح المستشفيات                                                   وزير التعميم العالي والبحث العممي  وزير الصحة والسكان وا 

 األستاذ بن بوزيد عبدالرحمان                                                                      أ.د عبد الباقي بن زيان                

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يتضمن إنشاء فرقة بـحث مـختمطة لدى مركز البحث العممي ، 2021أفريل  26وزاري مشترك مؤرخ  في قــرار 

 والتقني في التحاليل الفيزيائية والكيميائية
 

 ر التعميم  العالي  والبحث  العممي،إن وزي
 ووزير الصناعة الصيدالنية

المتضمف المصادقة  1977يناير سنة  23الموافق  1397صفر عاـ  3المؤرخ في  6-77بمقتضى المرسـو رقـ  -
 .عمى القانوف األساسي لممؤسسة االشتراكية المسماة "الصيدلية المركزية الجزائرية"، المعدؿ

، 1984غشت سنة  18الموافق  1404ذؼ القعدة عاـ  21المؤرخ في  210-84ـ وبمقتضى المرسوـ رق -
 كنولوجيا وسيرىا، المعدؿ والمتمـ.والمتعمق بتنظيـ جامعة ىوارؼ بومديف لمعموـ والت

، والمتعمق 1985أبريل سنة  13الموافق  1405رجب عاـ  22المؤرخ في  74-85وبمقتضى المرسوـ رقـ  -
 .يدلية المركزية الجزائرية"بتغيير تسمية مؤسسة "الص

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

، 1992مايو سنة  23الموافق  1412ذؼ القعدة عاـ  20المؤرخ في  214-92وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
 .ركز البحث العممي والتقني في التحاليل الفيزيائية والكيميائية، المعدؿ والمتمـوالمتضمف إحداث م

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

جانفي سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  13-77وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
 ، الذؼ يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،2013
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مارس سنة  17الموافق  1434جمادػ األولى عاـ  5المؤرخ في  109-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
 .منو 7يفيات إنشاء فرقة البحث وسيرىا، السيما المادة ، الذؼ يحدد ك2013

، 2020سبتمبر سنة  29الموافق  1442صفر عاـ  11المؤرخ في  20-271وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
 .الذؼ يحدد صالحيات وزير الصناعة الصيدالنية

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

، المتعمقة بالتعاوف في مياديف البحث العممي والتطوير التكنولوجي 2019ديسمبر  29طبقا لالتفاقية المبرمة في  -
بيف جامعة ىوارؼ بومديف لمعموـ والتكنولوجيا، مركز البحث العممي والتقني في التحاليل الفيزيائية والكيميائية 

 .ز البحث والتطوير لػمػجمع صيداؿومرك
 ُيـقـــــرران

 

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

مركز البحث العممي والتقني في التحاليل الفيزيائية والكيميائية ومركز بومديف لمعموـ والتكنولوجيا، 
 الػبػيػئػة". البحث والتطوير لػمػجمع صيداؿ بعنواف "تقنية الػػنػػانػػو لحماية

يكوف مركز البحث العممي والتقني في التحاليل الفيزيائية والكيميائية مؤسسة إلحاؽ فرقة البحث المنشأة  :2المادة 
 ادة األولى أعاله.في الم

تكمف فرقة البحث بإنجاز مشروع البحث العممي: "تطوير مفاعالت دقيقة جديدة لمتخمص مف المموثات  :3الماذة 
 الصيدالنية ذات التركيز الضئيل".

يكّمف السادة مدراء جامعة ىوارؼ بومديف لمعمـو والتكنولوجيا، مركز البحث العممي والتقني في التحاليل  :4 المادة
الفيزيائية والكيميائية ومركز البحث والتطوير لػمػجمع صيداؿ، كل فيما يخصو بتنفيذ ىذا القرار الذؼ 

 سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي والنشرة الرسمية لمصناعة الصيدالنية.
 2021 أفريل 26في حرر بالجزائر 

 العممي                                                        وزير الصناعة الصيدالنيةوزير التعميم العالي والبحث                
 أ.د. عبد الباقي بن زيان                                                             د. عبد الرحمان لطفي جمال بن باحمد              

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يتضمن إنشاء فرقة بـحث مـختمطة لدى مركز البحث العممي ، 2021أفريل  26وزاري مشترك مؤرخ  في قــرار 

 والتقني في التحاليل الفيزيائية والكيميائية
 

 إن  وزير التعميم  العالي  والبحث  العممي،
 ووزير الصناعة الصيدالنية،

، المتضمف 1977يناير سنة  23الموافق  1397صفر عاـ  3لمؤرخ في ا 6-77بمقتضى المرسوـ رقـ  -
 .المصادقة عمى القانوف األساسي لممؤسسة االشتراكية المسماة "الصيدلية المركزية الجزائرية"، المعدؿ
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، والمتعمق 1985أبريل سنة  13الموافق  1405رجب عاـ  22المؤرخ في  74-85وبمقتضى المرسوـ رقـ  -
 ة "الصيدلية المركزية الجزائرية".ؤسسبتغيير تسمية م

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

، 1992مايو سنة  23الموافق  1412ذؼ القعدة عاـ  20المؤرخ في  214-92وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
 .إحداث مركز البحث العممي والتقني في التحاليل الفيزيائية والكيميائية، المعدؿ والمتمـ والمتضمف

، 2012يناير سنة  9الموافق  1433صفر عاـ  15المؤرخ في  20-12وبمقتضى المرسـو التنفيذؼ رقـ  -
 .ـ الصحةالمتضمف تحويل الوكالة الوطنية لتطوير البحث في الصحة إلى وكالة موضوعاتية لمبحث في عمو 

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

مارس سنة  17الموافق  1434جمادػ األولى عاـ  5المؤرخ في  109-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
 .منو 7ؼ يحدد كيفيات إنشاء فرقة البحث وسيرىا، السيما المادة ، الذ2013

، 2020سبتمبر سنة  29الموافق  1442صفر عاـ  11المؤرخ في  20-271وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
 .الذؼ يحدد صالحيات وزير الصناعة الصيدالنية

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

، المتعمقة بالتعاوف في مياديف البحث العممي والتطوير التكنولوجي 2020فيفرؼ  25طبقا لالتفاقية المبرمة في  -
 .الفيزيائية والكيميائية ومركز البحث والتطوير لػمػجمع صيداؿبيف مركز البحث العممي والتقني في التحاليل 

 

 ُيـقـــــرران
 

جمادػ األولى عاـ  5المؤرخ في    109-13مف المرسـو التنفيذؼ رقـ  7طبقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
أعاله، تنشأ فرقة بحث مختمطة بيف مركز البحث  ، المذكور2013مارس سنة  17الموافق  1434

والتطوير لػمػجمع صيداؿ بعنواف  العممي والتقني في التحاليل الفيزيائية والكيميائية ومركز البحث
 "العالج بالميبوزومات المناعية".

يكوف مركز البحث العممي والتقني في التحاليل الفيزيائية والكيميائية مؤسسة إلحاؽ فرقة البحث المنشأة  :2المادة 
 في المادة األولى أعاله.

ت المناعية في عالج الصدفية: التطبيق تكمف فرقة البحث بإنجاز مشروع البحث العممي: "ليبوزوما :3الماذة 
 الصيدالني".
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يكّمف السادة مدراء مركز البحث العممي والتقني في التحاليل الفيزيائية والكيميائية ومركز البحث والتطوير  :4 المادة
لػمػجمع صيداؿ، كل فيما يخصو بتنفيذ ىذا القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث 

 العممي والنشرة الرسمية لمصناعة الصيدالنية.
 2021 أفريل 26في حرر بالجزائر 

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                        وزير الصناعة الصيدالنية               
 د. عبد الرحمان لطفي جمال بن باحمد                                                   أ.د. عبد الباقي بن زيان                        

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يتضمن إنشاء فرقة بـحث مـختمطة لدى ، 2021أفريل  26وزاري مشترك مؤرخ في قــرار 

 مركز البحث والتطوير لـمجمع صيدال
 

 ر التعميم  العالي  والبحث  العممي،إن  وزي
 ووزير الصناعة الصيدالنية،

المتضمف المصادقة  1977يناير سنة  23الموافق  1397صفر عاـ  3المؤرخ في  6-77بمقتضى المرسوـ رقـ  -
 .عمى القانوف األساسي لممؤسسة االشتراكية المسماة "الصيدلية المركزية الجزائرية"، المعدؿ

، والمتعمق 1985أبريل سنة  13الموافق  1405رجب عاـ  22المؤرخ في  74-85قـ وبمقتضى المرسوـ ر  -
 .بتغيير تسمية مؤسسة "الصيدلية المركزية الجزائرية"

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

، 1992مايو سنة  23الموافق  1412ذؼ القعدة عاـ  20المؤرخ في  214-92لتنفيذؼ رقـ وبمقتضى المرسوـ ا -
 .والمتضمف إحداث مركز البحث العممي والتقني في التحاليل الفيزيائية والكيميائية، المعدؿ والمتمـ

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

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

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

، 2020سبتمبر سنة  29الموافق  1442صفر عاـ  11المؤرخ في  20-271وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
 .ر الصناعة الصيدالنيةالذؼ يحدد صالحيات وزي

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

، المتعمقة بالتعاوف في مياديف البحث العممي والتطوير التكنولوجي 2019ديسمبر  18طبقا لالتفاقية المبرمة في  -
 .الفيزيائية والكيميائية ومركز البحث والتطوير لػمػجمع صيداؿلعممي والتقني في التحاليل بيف مركز البحث ا
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 ُيـقـــــرران
 

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

والتقني في التحاليل الفيزيائية والكيميائية ومركز البحث والتطوير لػمػجمع صيداؿ بعنواف "مموثات ذات 
 تحميل وعالج". –أولوية 

 يكوف مركز البحث والتطوير لػمػجمع صيداؿ مؤسسة إلحاؽ فرقة البحث المنشأة في المادة األولى أعاله. :2المادة 
 تكمف فرقة البحث بإنجاز مشروع البحث العممي: "معالجة نفايات الصناعة الصيدالنية". :3ماذة ال

يكّمف السيد مدير مركز البحث العممي والتقني في التحاليل الفيزيائية والكيميائية والسيدة مديرة مركز  :4 المادة
لذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ البحث والتطوير لػمػجمع صيداؿ، كل فيما يخصو بتنفيذ ىذا القرار ا

 العالي والبحث العممي والنشرة الرسمية لمصناعة الصيدالنية.
 2021 أفريل 26في حرر بالجزائر 

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                        وزير الصناعة الصيدالنية               
 د. عبد الرحمان لطفي جمال بن باحمد                                                أ.د. عبد الباقي بن زيان                           

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 تمطة لدىإنشاء فرقة بـحث مـخ يتضمن، 2021أفريل  26وزاري مشترك مؤرخ في قــرار 

 مركز البحث والتطوير لـمجمع صيدال
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 ووزير الصناعة الصيدالنية،

المتضمف المصادقة  1977يناير سنة  23الموافق  1397صفر عاـ  3المؤرخ في  6-77بمقتضى المرسـو رقـ  -
 .المركزية الجزائرية"، المعدؿعمى القانوف األساسي لممؤسسة االشتراكية المسماة "الصيدلية 

، والمتعمق 1985أبريل سنة  13الموافق  1405رجب عاـ  22المؤرخ في  74-85وبمقتضى المرسوـ رقـ  -
 .بتغيير تسمية مؤسسة "الصيدلية المركزية الجزائرية"

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

الموافق أوؿ غشت سنة  1409ذؼ الحجة عاـ  29المؤرخ في  137-89وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
 .، المعدؿ والمتمـ1، والمتضمف إنشاء جامعة البميدة1989

، 1992ة مايو سن 23الموافق  1412ذؼ القعدة عاـ  20المؤرخ في  214-92وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
 .والمتضمف إحداث مركز البحث العممي والتقني في التحاليل الفيزيائية والكيميائية، المعدؿ والمتمـ

، 2012يناير سنة  9الموافق  1433صفر عاـ  15المؤرخ في  20-12وبمقتضى المرسـو التنفيذؼ رقـ  -
 .تية لمبحث في عمـو الصحةالمتضمف تحويل الوكالة الوطنية لتطوير البحث في الصحة إلى وكالة موضوعا

جانفي سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  13-77وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
 .، الذؼ يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي2013
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رس سنة ما 17الموافق  1434جمادػ األولى عاـ  5المؤرخ في  109-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
 .منو 7، الذؼ يحدد كيفيات إنشاء فرقة البحث وسيرىا، السيما المادة 2013

، 2020سبتمبر سنة  29الموافق  1442صفر عاـ  11المؤرخ في  20-271وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
 صالحيات وزير الصناعة الصيدالنية.الذؼ يحدد 

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

، المتعمقة بالتعاوف في مياديف البحث العممي والتطوير التكنولوجي 2020أكتوبر  21طبقا لالتفاقية المبرمة في  -
كز البحث والتطوير العممي والتقني في التحاليل الفيزيائية والكيميائية ومر ، مركز البحث 1بيف جامعة البميدة 

 .لػمػجمع صيداؿ
 ُيـقـــــرران

 

 1434جمادػ األولى عاـ  5المؤرخ في  109-13مف المرسوـ التنفيذؼ رقـ  7طبقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
، مركز 1، المذكور أعاله، تنشأ فرقة بحث مختمطة بيف جامعة البميدة 2013مارس سنة  17الموافق 

والكيميائية ومركز البحث والتطوير لػمػجمع صيداؿ بعنواف  ي في التحاليل الفيزيائيةالبحث العممي والتقن
 "السمية التمييدية".

 يكوف مركز البحث والتطوير لػمػجمع صيداؿ مؤسسة إلحاؽ فرقة البحث المنشأة في المادة األولى أعاله. :2المادة 
لمتعمق : "استحداث منصة في عمـ السموـ التجريبية تكمف فرقة البحث بإنجاز مشروع البحث العممي ا :3الماذة 

 مف أجل التقييـ المبكر لسمية المواد العالجية الجديدة".
، مركز البحث العممي والتقني في التحاليل الفيزيائية والكيميائية 1يكّمف السادة مدراء جامعة البميدة :4 المادة

كل فيما يخصو بتنفيذ ىذا القرار الذؼ سينشر في والسيدة مديرة مركز البحث والتطوير لػمػجمع صيداؿ، 
 النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي والنشرة الرسمية لمصناعة الصيدالنية.

 

 2021 أفريل 26في حرر بالجزائر 
 وزير الصناعة الصيدالنية    وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                   

 أ.د. عبد الباقي بن زيان                                                      د. عبد الرحمان جمال لطفي بن باحمد                    
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 وضع بعض األسالك الخاصة التابعة لوزارة تضمن، ي2021ماي  18 وزاري مشترك مؤرخ  فيقــرار 
 في حالة القيام بالخدمة لدى مركز البحوث القانونية والقضائية التعميم العالي والبحث العممي

 

 الوزير األول،إن 
  العدل، حافع األختام، ووزير

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

 .والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة
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، 2004سنة  أكتوبر 24الموافق  1425عاـ  رمضاف 10المؤرخ في  04-332وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
 .العدؿ، حافع األختاـالذؼ يحدد صالحيات وزير 

سنة  سبتمبر 24الموافق  1427عاـ  أوؿ رمضافالمؤرخ في  338-06وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
 إنشاء مركز البحوث القانونية والقضائية.، المتضمف 2006

سنة  مايو 03الموافق  1429عاـ  ربيع الثاني 27المؤرخ في  131-08وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
 القانوف األساسي الخاص بالباحث الدائـ. ، المتضمف 2008

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

، 2014سنة  يوليو 03الموافق  1435عاـ  رمضاف 05 المؤرخ في 14-193وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
 العاـ لموظيفة العمومية والصالح اإلدارؼ. المدير الذؼ يحدد صالحيات

 

 ــــررون ـــق  يُ 
 1429عاـ  ربيع الثاني 27المؤرخ في  131-08 المرسوـ التنفيذؼ رقـمف  2تطبيقا ألحكاـ المادة  :األولى المادة

والمذكور أعاله، يوضع في حالة القياـ بالخدمة لدػ مركز البحوث  2008مايو سنة  03الموافق 
وفي حدود التعداد المنصوص عميو في ىذا القرار الموظفوف المنتموف ألحد  والقضائيةالقانونية 

 األسالؾ اآلتية:
 التعداد األسالك

 05 مدير البحث
 05 البحثذ استا

 05 ممحق البحث
، توظيف وتسيير المسار الميني لمموظفيف المنتميف القانونية والقضائيةمركز البحوث  تضمف مصالح: 2 المادة

المرسـو ذكورة في المادة األولى أعاله، طبقا لألحكاـ القانونية األساسية المحددة بموجب ألسالؾ المل
والمذكور  2008مايو سنة  03الموافق  1429عاـ  ربيع الثاني 27المؤرخ في  131-08 التنفيذؼ رقـ

   أعاله.
المرسوـ التنفيذؼ ، طبقا ألحكاـ الترقيةيستفيد الموظفوف الموضوعوف في حالة القياـ بالخدمة مف حق : 3 المادة

   والمذكور أعاله. 2008مايو سنة  03الموافق  1429عاـ  ربيع الثاني 27المؤرخ في  131-08 رقـ
 ذيف استفادوا مف ترقية محل تحويل إلى الرتبة الجديدة.تكوف الرتبة المشغولة مف طرؼ الموظفيف ال: 4 المادة
 الجريدة الرسمية لمجميورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.ينشر ىذا القرار في  :5المادة 

 2021 ماي 18في حرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                               العدل، حافع األختام وزير        

 أ.د. عبد الباقي بن زيان                                                          بمقاسم زغماتي                             
 عن الوزير األول 
 وبتفويض منو 

 صالح اإلداري المدير العام لموظيفة العمومية واإل
 ب. بوشمال

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ



  2021-الثاني الثالثي-النشرة الرسمية                      -قانونيةمديرية الشؤون ال-                     وزارة التعميم العالي والبحث العممي   47

 

 

 

عمى أساس االختبارات توظيف النتائج مسابقة  إعالن يتضمن 2021ماي  24 وزاري مشترك مؤرخ في قــرار
 من أجل االلتحاق برتبة أستاذ محاضر قسم"أ" استشفائي جامعي

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
صالح المس  ،تشفياتووزير الصحة والسكان وا 

 صالح اإلداري المدير العام لموظيفة العمومية واإلو 
، 2006سنة  يوليو 15 الموافق 1427جمادؼ الثانية عاـ  19 المؤرخ في 03-06رقـ  األمربمقتضى  -

 القانوف  األساسي العاـ لموظيفة العمومية.المتضمف 
يتعمق  1966سنة ونيو ي 02 الموافق 1386صفر عاـ  12 المؤرخ في 145-66مقتضى المرسوـ رقـ وب -

 ات الطابع التنظيمي أو الفردؼ التي تيـ وضعية الموظفيف، المعدؿ والمتمـ.\بتحرير ونشر بعض القرارات 
، 2021سنة   فبراير 21الموافق  1442عاـ  رجب 9المؤرخ في  78-21مقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ وب -

 .والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة
 1995مايو سنة  13الموافق  1415عاـ  ذؼ الحجة 13المؤرخ في  132-95رقـ ذؼ التنفيمقتضى المرسوـ وب -

 المتعمق بإحداث نشرات رسمية لممؤسسات واإلدارات العمومية. 
، 2008مايو سنة  3 الموافق 1429ربيع الثاني عاـ  27المؤرخ في  129-08وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .ستاذ الباحث االستشفائي الجامعيالمتضمف القانوف األساسي الخاص باأل
جراء مسابقات  2009نوفمبر سنة  19القرار الوزارؼ المشترؾ المؤرخ في وبمقتضى  - الذؼ يحدد كيفيات تنظيـ وا 

االلتحاؽ برتب أستاذ مساعد استشفائي جامعي، أستاذ محاضر إستشفائي جامعي قسـ "أ" وأستاذ استشفائي 
 جامعي وسيرىا.

، يتضمف فتح مسابقة عمى أساس االختبارات مف أجل 2020أكتوبر  15مؤرخ في  760وبمقتضى القرار رقـ  -
 ، المعدؿ والمتمـ.قسـ "أ" استشفائي جامعيمحاضر االلتحاؽ برتبة أستاذ 

يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء لجاف تقييـ المترشحيف  2020ديسمبر  27مؤرخ في  1083وبمقتضى القرار رقـ  -
 المعدؿ والمتمـ.، قسـ "أ" استشفائي جامعيمحاضر أستاذ ذ و تي أستابرتبفي المسابقة لإللتحاؽ 

 .2021أفريل  12نظرا لمحضر إجتماع المجنة الوزارية المشتركة بتاريخ  -
 

 رون ُيـقـــــر 
 

أساس يعمف المترشحوف المذكورة أسمػاؤىـ في القوائـ الممحقة بيذا القرار ناجحيف في المسابقة عمى  المادة األولى:
 المفتوحة. ويعينوف في المناصبمحاضر استشفائي جامعي قسـ "أ" ختبارات لاللتحاؽ برتبة أستاذ اال

يكمف مدير الموارد البشرية بوزارة التعميـ العالي والبحث العممي ومدير الموارد البشرية بوزارة الصحة  :2المادة 
صالح المستشفيات، كل فيما يخصو، بتنفيذ ىذا القرار ا لوزارؼ المشترؾ الذؼ يسرؼ مفعولو والسكػاف وا 

 ذؼ ال يمكف أف يكوف سابقا لتاريخ إمضاء ىذا القرار.تنصيب المعنييف في مناصبيـ وال ابتداء مف تاريخ
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ووزارة  لتعميـ العالي والبحث العمميلوزارة ا فتيالرسمي تيففي النشر القرار الوزارؼ المشترؾ ينشر ىذا  :3المادة 
صالح   المستشفيات.الصحة والسكػاف وا 

 2021 ماي 24حـرر بالجـزائر فـي: 
صالح المستشفياتزير و          العممي البحثو وزير التعميم العالي                                                   الصحة والسكـان وا 

 أ.د. عبد الباقي بن زيان                     األستاذ: بن بوزيد عبد الرحمان                                                       
 األول وبتفويض منو زيرعن الو 

 المدير العام لموظيفة العمومية واالصالح اإلداري 
 ب.بوشمال

 مديرية الموارد البشرية( مصالح : القوائم الممحقة بيذا القرار متوفرة عمى مستوى مالحظة)
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
عمى أساس الشيادات توظيف النتائج مسابقة  إعالن يتضمن 2021ماي  24 وزاري مشترك مؤرخ في قــرار

 واألعمال من أجل االلتحاق برتبة أستاذ استشفائي جامعي
 

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

 صالح اإلداري ظيفة العمومية واإلالمدير العام لمو و 
، 2006سنة  يوليو 15 الموافق 1427جمادؼ الثانية عاـ  19 المؤرخ في 03-06رقـ  األمربمقتضى  -

 القانوف  األساسي العاـ لموظيفة العمومية.المتضمف 
يتعمق  1966سنة يونيو  02 الموافق 1386صفر عاـ  12 المؤرخ في 145-66مقتضى المرسوـ رقـ وب -

 ات الطابع التنظيمي أو الفردؼ التي تيـ وضعية الموظفيف، المعدؿ والمتمـ.\ر ونشر بعض القرارات بتحري
، 2021سنة   فبراير 21الموافق  1442عاـ  رجب 9المؤرخ في  78-21مقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ وب -

 .والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة
 1995مايو سنة  13الموافق  1415عاـ  ذؼ الحجة 13المؤرخ في  132-95رقـ التنفيذؼ مقتضى المرسوـ وب -

 المتعمق بإحداث نشرات رسمية لممؤسسات واإلدارات العمومية. 
، 2008مايو سنة  3 الموافق 1429ربيع الثاني عاـ  27المؤرخ في  129-08وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .جامعيالمتضمف القانوف األساسي الخاص باألستاذ الباحث االستشفائي ال
جراء مسابقات  2009نوفمبر سنة  19القرار الوزارؼ المشترؾ المؤرخ في وبمقتضى  - الذؼ يحدد كيفيات تنظيـ وا 

ذ استشفائي االلتحاؽ برتب أستاذ مساعد استشفائي جامعي، أستاذ محاضر إستشفائي جامعي قسـ "أ" وأستا
 جامعي وسيرىا.

عمى أساس الشيادات واألعماؿ ، يتضمف فتح مسابقة 2020أكتوبر  15مؤرخ في  761وبمقتضى القرار رقـ  -
 برتبة أستاذ استشفائي جامعي، المعدؿ والمتمـ.مف أجل االلتحاؽ 

يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء لجاف تقييـ المترشحيف  2020ديسمبر  27مؤرخ في  1083وبمقتضى القرار رقـ  -
 ، المعدؿ والمتمـ."أ"قسـ  ائي جامعياستشف ذ محاضروأستا أستاذتي في  المسابقة لإللتحاؽ برتب

 .2021أفريل 12نظرا لمحضر إجتماع المجنة الوزارية المشتركة بتاريخ  -
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 رون ُيـقـــــر 
 

عمى أساس أسمػاؤىـ في القوائـ الممحقة بيذا القرار ناجحيف في المسابقة يعمف المترشحوف المذكورة  المادة األولى:
 المفتوحة. ويعينوف في المناصب أستاذ استشفائي جامعي رتبةب الشيادات واألعماؿ مف أجل لاللتحاؽ

يكمف مدير الموارد البشرية بوزارة التعميـ العالي والبحث العممي ومدير الموارد البشرية بوزارة الصحة  :2المادة 
صالح المستشفيات، كل فيما يخصو، بتنفيذ ىذا القرار الوزارؼ المشترؾ الذؼ يسرؼ مفعولو  والسكػاف وا 

 ذؼ ال يمكف أف يكوف سابقا لتاريخ إمضاء ىذا القرار.بتداء مف تاريخ تنصيب المعنييف في مناصبيـ والا
ووزارة  لتعميـ العالي والبحث العمميلوزارة ا فتيالرسمي تيففي النشر القرار الوزارؼ المشترؾ ينشر ىذا  :3المادة 

صالح المستشفيات.  الصحة والسكػاف وا 
 2021 ماي 24حـرر بالجـزائر فـي: 

صالح المستشفياتزير و          العممي البحثو وزير التعميم العالي                                                   الصحة والسكـان وا 
 قي بن زيان أ.د. عبد البااألستاذ: بن بوزيد عبد الرحمان                                                                           

 األول وبتفويض منو زيرعن الو 
 المدير العام لموظيفة العمومية واالصالح اإلداري 

 ب.بوشمال
 مديرية الموارد البشرية( مصالح : القوائم الممحقة بيذا القرار متوفرة عمى مستوى مالحظة)

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــــــــــــــ
 ـــــــــ
 ـــــ
 ـــ
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 يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم، 2021أفريل  04مؤرخ في   375رقم   قــرار
 بسكرة-العموم االقتصادية والتجارية وعموم التسيير بجامعة دمحم خيضر ميةالعموم االقتصادية بك

 

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

  .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة
 1998يوليو سنة  7الموافق  1419ربيع األوؿ عاـ  13المؤرخ في  219-98وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .المعّدؿ والمتّمـ والمتضمف إنشاء جامعة بسكرة،
غشت سنة  23الموافق  1424جمادػ الثانية عاـ  24المؤرخ في 279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .يرىا، المعّدؿ والمتّمـالذؼ يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وس 2003
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .الذؼ يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
لعموـ االقتصادية ا وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ العموـ االقتصادية بكمية -

 .2021مارس  01المؤّرخ في بسكرة -والتجارية وعمـو التسيير بجامعة دمحم خيضر
 

 ُيـقـــــّرر
 

جمادػ الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03رقـ  مف المرسوـ التنفيذؼ 48تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
مذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد ، المعّدؿ والمتّمـ، وال2003غشت سنة  23الموافق  1424

العموـ االقتصادية والتجارية  القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ العموـ االقتصادية بكمية
 بسكرة.-وعمـو التسيير بجامعة دمحم خيضر

عموـ االقتصادية والتجارية ال تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ العموـ االقتصادية بكمية :2المادة 
 بسكرة، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.-وعمـو التسيير بجامعة دمحم خيضر

 بسكرة، كل فيما يخصو، بتطبيق-يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة دمحم خيضر :3المادة 
 البحث العممي.ىذا القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي و 

 2021 أفريل 04 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية، 2021أفريل  04 خ فيمـؤر ال 375رقـم ممحــق بالقـرار 
 بسكرة-العموم االقتصادية والتجارية وعموم التسيير بجامعة دمحم خيضر لقسم العموم االقتصادية بكمية

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجنة العممية لمقسـ بف عبيد فريد 1
 رئيس القسـ عبة فريد 2
 أستاذ بوعبد هللا عمي 3
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 أستاذ دردورؼ لحسف 4
 أستاذ غالـ عبد هللا 5
 أستاذ محاضر قسـ "أ" تومي إبراىيـ 6
 أستاذ محاضر قسـ "أ" وصاؼ عتيقة 7
 أستاذ مساعد قسـ "أ" عقوف فتيحة 8
 أستاذ مساعد قسـ "أ" كساؼ نجوػ  9

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم، 2021أفريل  04مؤرخ في  376رقم  قــرار

 بسكرة-العموم االقتصادية والتجارية وعموم التسيير بجامعة دمحم خيضر العموم التجارية بكمية
 

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

  .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة
 1998يوليو سنة  7الموافق  1419ربيع األوؿ عاـ  13المؤرخ في  219-98وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 المعّدؿ والمتّمـ. والمتضمف إنشاء جامعة بسكرة،
غشت سنة  23الموافق  1424جمادػ الثانية عاـ  24المؤرخ في 279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

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

 لتعميـ العالي والبحث العممي.ير االذؼ يحدد صالحيات وز 
العممية لقسـ العموـ التجارية بكمية العموـ االقتصادية والتجارية وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة  -

 .2021مارس  01ؤّرخ في بسكرة الم-وعمـو التسيير بجامعة دمحم خيضر
 

 ُيـقـــــّرر
 

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

العموـ االقتصادية والتجارية وعمـو  القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ العموـ التجارية بكمية
 بسكرة.-ر بجامعة دمحم خيضرالتسيي

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

 بسكرة، كل فيما يخصو، بتطبيق-ف ومدير جامعة دمحم خيضريكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العاليي :3المادة 
 ىذا القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

 2021 أفريل 04 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية 2021أفريل  04 مـؤرخ فيال 376رقـم ممحــق بالقـرار 
 بسكرة-خيضر العموم االقتصادية والتجارية وعموم التسيير بجامعة دمحم لقسم العموم التجارية بكمية

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجنة العممية لمقسـ خميفي عيسى 1
 رئيس القسـ بمحسف دمحم عمي 2
 أستاذ شنشونة دمحم 3
 أستاذ قطاؼ فيروز 4
 أستاذ محاضر قسـ "أ" بركاف دليمة 5
 أستاذ محاضر قسـ "أ" منصورؼ رقية 6
 أستاذ مساعد قسـ "أ" جناف عبد الحق 7
 أستاذ مساعد قسـ "أ" شويخي اسماعيل 8

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم، 2021أفريل  04مؤرخ في   377رقم  قــرار

 بسكرة- خيضرالعموم االقتصادية والتجارية وعموم التسيير بجامعة دمحم عموم التسيير بكمية
 

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

  .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة
 1998سنة  يوليو 7الموافق  1419ربيع األوؿ عاـ  13المؤرخ في  219-98وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .المعّدؿ والمتّمـ والمتضمف إنشاء جامعة بسكرة،
غشت سنة  23الموافق  1424جمادػ الثانية عاـ  24 المؤرخ في 279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

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

 .الذؼ يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
العموـ االقتصادية والتجارية  وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ عموـ التسيير بكمية -

 .2021مارس  01بسكرة المؤّرخ في -وعمـو التسيير بجامعة دمحم خيضر
 

 ُيـقـــــّرر
 

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

العموـ االقتصادية والتجارية وعمـو  ضاء المجنة العممية لقسـ عموـ التسيير بكميةالقائمة االسمية ألع
 بسكرة.-التسيير بجامعة دمحم خيضر

العمـو االقتصادية والتجارية وعمـو  تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ عموـ التسيير بكمية :2المادة 
 لمجدوؿ الممحق بيذا القرار. بسكرة، وفقا-التسيير بجامعة دمحم خيضر
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 بسكرة، كل فيما يخصو، بتطبيق-يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة دمحم خيضر :3المادة 
 ىذا القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

 2021 أفريل 04 فيحرر بالجزائر 
 حث العمميوزير التعميم العالي والب

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية 2021أفريل  04 مـؤرخ فيال 377رقـم ممحــق بالقـرار 
 بسكرة-العموم االقتصادية والتجارية وعموم التسيير بجامعة دمحم خيضر قسم عموم التسيير بكميةل
 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجنة العممية لمقسـ حجازؼ إسماعيل 1
 رئيس القسـ غربي وىيبة 2
 أستاذ بف إبراىيـ الغالي 3
 أستاذ قريشي دمحم 4
 قسـ "أ"أستاذ محاضر  اقطي جوىرة 5
 أستاذ محاضر قسـ "أ" بف عيسى ليمى 6
 أستاذ محاضر قسـ "ب" خاف أحالـ 7
 أستاذ مساعد قسـ "أ" قشوط إلياس 8
 أستاذ مساعد قسـ "أ" مناصرية اسماعيل 9

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممييحدد ، 2021أفريل  04مؤرخ في  378رقم  قــرار

 بسكرة-لكمية العموم االقتصادية والتجارية وعموم التسيير بجامعة دمحم خيضر
 

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

  .لحكومةوالمتضّمف تعييف أعضاء ا
 1998يوليو سنة  7الموافق  1419ربيع األوؿ عاـ  13المؤرخ في  219-98وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .المعّدؿ والمتّمـ والمتضمف إنشاء جامعة بسكرة،
غشت سنة  23الموافق  1424جمادػ الثانية عاـ  24المؤرخ في 279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .ياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـالذؼ يحّدد م 2003
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

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

 .2021مارس  01بسكرة المؤّرخ في -بجامعة دمحم خيضر
 

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

تحديد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية العموـ االقتصادية والتجارية وعموـ التسيير 
 بسكرة.-بجامعة دمحم خيضر

موـ التسيير بجامعة العموـ االقتصادية والتجارية وع القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية دتحد :2المادة 
 بسكرة، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.-دمحم خيضر

بسكرة، كل فيما يخصو، بتطبيق -يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة دمحم خيضر :3المادة 
 ىذا القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

 2021 أفريل 04 يفحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 د القائمة االسمية ألعضاء المجمس العمميالذي يحد، 2021أفريل  04المؤرخ في  378رقم  رارــق بالقـــممح
 بسكرة -بجامعة دمحم خيضر لكمية العموم االقتصادية والتجارية وعموم التسيير

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجمس العممي لمكمية، ممّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عف قسـ العمـو التجارية خوني رابح 1
 ميةعميد الك جودؼ حناف 2
 نائب العميد مكّمف بالدراسات والمسائل المرتبطة بالطمبة جناف عبد الحق 3
 نائب العميد مكّمف بما بعد التدّرج والبحث العممي والعالقات الخارجية مرغاد لخضر 4
 رئيس قسـ عمـو التسيير غربي وىيبة 5
 رئيس قسـ العمـو االقتصادية عبة فريد 6
 ـ العمـو التجاريةرئيس قس بمحسف دمحم عمي 7
 رئيس المجنة العممية لقسـ عمـو التسيير حجازؼ إسماعيل  8
 رئيس المجنة العممية لقسـ العمـو االقتصادية بف عبيد فريد  9
 رئيس المجنة العممية لقسـ العمـو التجارية خميفي عيسى 10
 رمّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عف قسـ عمـو التسيي عزوز ميمود 11
 ممّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عف قسـ عمـو التسيير جودؼ دمحم رمزؼ  12
 ممّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عف قسـ العمـو التجارية شنشونة دمحم 13
 ممّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عف قسـ العمـو االقتصادية دردورؼ لحسف 14
 وؼ مصّف األستاذية عف قسـ العمـو االقتصاديةممّثل األساتذة ذ تومي ابراىيـ 15
 ممّثل عف األساتذة المساعديف مناصرية إسماعيل 16
 ممّثل عف األساتذة المساعديف دبابش دمحم نجيب 17
 مدير مخبر بحث غالـ عبد هللا 18
 مدير مخبر بحث مفتاح صالح 19
 مسؤوؿ المكتبة بف ساسي ابراىيـ 22

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية، 2021أفريل  04مؤرخ في  379رقم  قــرار
 بسكرة-بجامعة دمحم خيضر العموم والتكنولوجيا لقسم اليندسة المعمارية بكمية

 

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

  .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة
 1998يوليو سنة  7الموافق  1419ربيع األوؿ عاـ  13المؤرخ في  219-98وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .المعّدؿ والمتّمـ والمتضمف إنشاء جامعة بسكرة،
غشت سنة  23الموافق  1424جمادػ الثانية عاـ  24المؤرخ في 279-03يذؼ رقـ وبمقتضى المرسوـ التنف -

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

 .حيات وزير التعميـ العالي والبحث العمميالذؼ يحدد صال
وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ اليندسة المعمارية بكمية العموـ والتكنولوجيا  -

 .2020نوفمبر  18بسكرة المؤّرخ في -بجامعة دمحم خيضر
 

 ُيـقـــــّرر
 

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

العموـ التكنولوجيا بجامعة دمحم  القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ اليندسة المعمارية بكمية
 بسكرة.-خيضر

العموـ والتكنولوجيا بجامعة  تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ اليندسة المعمارية بكمية :2مادة ال
 بسكرة، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.-دمحم خيضر

 بيقبسكرة، كل فيما يخصو، بتط-يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة دمحم خيضر :3المادة 
 ىذا القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

 2021 أفريل 04 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية، 2021أفريل  04 مـؤرخ فيال 379رقـم ممحــق بالقـرار 
 بسكرة-بجامعة دمحم خيضر العموم والتكنولوجيا لقسم اليندسة المعمارية بكمية

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 عممية لمقسـرئيس المجنة ال بوزاىر سمية 1
 رئيس القسـ سخرؼ عادؿ 2
 أستاذ بادة ياسيف 3
 أستاذ محاضر قسـ "أ" سريتي ليمى 4
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 أستاذ محاضر قسـ "ب" مزردؼ توفيق 5
 أستاذ محاضر قسـ "ب" دخية عز الديف 6
 أستاذ مساعد قسـ "أ" مدوكي مصطفى 7
 أستاذ مساعد قسـ "أ" يوسف كماؿ 8

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية ، 2021أفريل  04مؤرخ في  380رقم  قــرار

 بسكرة-بجامعة دمحم خيضر العموم والتكنولوجيا لقسم اليندسة الكيربائية بكمية
 

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

  .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة
 1998يوليو سنة  7الموافق  1419ربيع األوؿ عاـ  13المؤرخ في  219-98وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .المعّدؿ والمتّمـ والمتضمف إنشاء جامعة بسكرة،
غشت سنة  23الموافق  1424جمادػ الثانية عاـ  24المؤرخ في 279-03ؼ رقـ وبمقتضى المرسوـ التنفيذ -

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

 .ات وزير التعميـ العالي والبحث العمميالذؼ يحدد صالحي
العمـو والتكنولوجيا  وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ اليندسة الكيربائية بكمية -

 .2020نوفمبر  18بسكرة المؤّرخ في -بجامعة دمحم خيضر
 

 ُيـقـــــّرر
 

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

العمـو والتكنولوجيا بجامعة دمحم  القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ اليندسة الكيربائية بكمية
 بسكرة.-خيضر

العموـ والتكنولوجيا بجامعة  تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ اليندسة الكيربائية بكمية :2لمادة ا
 بسكرة، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.-دمحم خيضر

 تطبيقبسكرة، كل فيما يخصو، ب-يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة دمحم خيضر :3المادة 
 ىذا القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

 2021 أفريل 04 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية، 2021 أفريل 04 مـؤرخ فيال 380 رقـمممحــق بالقـرار 
 بسكرة-بجامعة دمحم خيضر العموم والتكنولوجيا لقسم اليندسة الكيربائية بكمية

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 العممية لمقسـ رئيس المجنة كماؿ سرايرؼ  1
 رئيس القسـ رمزؼ سعدؼ 2
 أستاذ دمحم صحراوؼ  3
 أستاذ  دمحم توفيق بف شوية 4
 أستاذ  دمحم بوميراز 5
 أستاذ محاضر قسـ "أ" دمحم ياسيف حمودؼ 6
 أستاذ محاضر قسـ "ب" دمحم رزيق 7
 أستاذ مساعد قسـ "أ" عادؿ ىزابرة 8
 أستاذ مساعد قسـ "أ" نجوػ جعالؿ 9

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية، 2021أفريل  04مؤرخ في  381رقم  قــرار

 بسكرة-بجامعة دمحم خيضر العموم والتكنولوجيا لقسم اليندسة المدنية والري بكمية
 

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

  .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة
 1998يوليو سنة  7الموافق  1419ربيع األوؿ عاـ  13المؤرخ في  219-98وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .ـالمعّدؿ والمتمّ  والمتضمف إنشاء جامعة بسكرة،
غشت سنة  23الموافق  1424جمادػ الثانية عاـ  24المؤرخ في 279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

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

 .الذؼ يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
العممية لقسـ اليندسة المدنية والرؼ بكمية العموـ والتكنولوجيا وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة  -

 .2020نوفمبر  18بسكرة المؤّرخ في -بجامعة دمحم خيضر
 

 ُيـقـــــّرر
 

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

لوجيا بجامعة العموـ التكنو  المدنية والرؼ بكمية القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ اليندسة
 بسكرة.-دمحم خيضر
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العموـ والتكنولوجيا  تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ اليندسة المدنية والرؼ بكمية :2المادة 
 بسكرة، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.-بجامعة دمحم خيضر

 بسكرة، كل فيما يخصو، بتطبيق-ة دمحم خيضريكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامع :3المادة 
 ىذا القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

 2021 أفريل 04 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية 2021أفريل  04 مـؤرخ فيال 381رقـم ممحــق بالقـرار 
 بسكرة-بجامعة دمحم خيضر العموم والتكنولوجيا لقسم اليندسة المدنية والري بكمية

 الصفـة ـباالسم والمق الرقم
 رئيس المجنة العممية لمقسـ وماف أحمد 1
 رئيس القسـ عبد السالـ عصاـ 2
 أستاذ يوسف ليمى 3
 أستاذ  بمونار لميف 4
 أستاذ  أونيس عبد الحفيع 5
 أستاذ محاضر قسـ "أ" حوحو دمحم نبيل 6
 أستاذ محاضر قسـ "أ" بجاوؼ عمي 7
 أستاذ مساعد قسـ "أ" فماـ عبمة 8
 أستاذ مساعد قسـ "أ" قوب دمحميع 9

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية، 2021أفريل  04مؤرخ في  382رقم  قــرار

 بسكرة-بجامعة دمحم خيضر العموم والتكنولوجيا لقسم اليندسة الميكانيكية بكمية
 

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

 .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة
 1998يوليو سنة  7الموافق  1419ربيع األوؿ عاـ  13المؤرخ في  219-98وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .المعّدؿ والمتّمـ جامعة بسكرة،والمتضمف إنشاء 
غشت سنة  23الموافق  1424جمادػ الثانية عاـ  24المؤرخ في 279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

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

 .الذؼ يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
العمـو والتكنولوجيا  وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ اليندسة الميكانيكية بكمية -

 .2020نوفمبر  18بسكرة المؤّرخ في -بجامعة دمحم خيضر
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 ـّررُيـقــــ
 

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

كية بكمية العموـ التكنولوجيا بجامعة دمحم القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ اليندسة الميكاني
 بسكرة.-خيضر

العمـو والتكنولوجيا بجامعة  تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ اليندسة الميكانيكية بكمية :2المادة 
 بسكرة، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.-دمحم خيضر

 بسكرة، كل فيما يخصو، بتطبيق-ف العالييف ومدير جامعة دمحم خيضريكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكوي :3المادة 
 ىذا القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

 2021 أفريل 04 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية 2021أفريل  04 مـؤرخ فيال 382 رقـمممحــق بالقـرار 
 ةبسكر -بجامعة دمحم خيضر العموم والتكنولوجيا لقسم اليندسة الميكانيكية بكمية

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجنة العممية لمقسـ نورالديف مومي 1
 رئيس القسـ بمحي قريرة 2
 أستاذ زكرياء بومرزوؽ  3
 أستاذ  دمحم نذير عمراف 4
 أستاذ محاضر قسـ "أ" لخضر سديرة 5
 أستاذ محاضر قسـ "أ" فؤاد شعباف 6
 أستاذ محاضر قسـ "ب" يوسف جبموف  7
 أستاذ مساعد قسـ "أ" وؼ بف عرفاوؼ عرفا 8
 أستاذ مساعد قسـ "أ" ميمود زلوؼ 9

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي، 2021أفريل  04مؤرخ في  383رقم  قــرار

 رةبسك-لكمية العموم والتكنولوجيا بجامعة دمحم خيضر
 

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

 .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة
 1998يوليو سنة  7الموافق  1419ربيع األوؿ عاـ  13المؤرخ في  219-98وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .المعّدؿ والمتّمـ متضمف إنشاء جامعة بسكرة،وال
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غشت سنة  23الموافق  1424جمادػ الثانية عاـ  24المؤرخ في 279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
 .الذؼ يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ 2003

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

بسكرة -وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجمس العممي لكمية العموـ والتكنولوجيا بجامعة دمحم خيضر -
 .2020نوفمبر  23المؤّرخ في 

 ُيـقـــــّرر
 

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

 بسكرة.-عة دمحم خيضرتحديد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية العموـ والتكنولوجيا بجام
بسكرة، وفقا -العموـ والتكنولوجيا بجامعة دمحم خيضر القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية دتحد :2المادة 

 لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.
ق بسكرة، كل فيما يخصو، بتطبي-يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة دمحم خيضر: 3المادة 

 ىذا القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
 2021 أفريل 04 فيحرر بالجزائر 

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

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي 2021أفريل  04المؤرخ في  383رقم  رارــق بالقـــممح

 بسكرة-بجامعة دمحم خيضر لكمية العموم والتكنولوجيا
 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عف قسـ اليندسة الكيربائيةرئيس المجمس العممي لمكمية، ممّثمة  تيطاويف عبد الناصر 1
 عميد الكمية روينة عبد الحفيع 2
 نائب العميد مكّمف بالدراسات والمسائل المرتبطة بالطمبة بف فرحات دمحم عدوؼ  3
 نائب العميد مكّمف بما بعد التدّرج والبحث العممي والعالقات الخارجية قدرؼ كريمة 4
 رئيس قسـ اليندسة المعمارية سخرؼ عادؿ 5
 رئيس قسـ اليندسة المدنية والرؼ  عبد السالـ عصاـ 6
 رئيس قسـ اليندسة الميكانيكية بمحي قريرة 7
 رئيس قسـ اليندسة الكيربائية سعدؼ رمزؼ  8
 رئيس قسـ الكيمياء الصناعية ساكرؼ عادؿ 9
 عماريةرئيسة المجنة العممية لقسـ اليندسة الم بوزاىر سمية 10
 رئيسة المجنة العممية لقسـ اليندسة المدنية والرؼ  وماف أحمد 11
 رئيس المجنة العممية لقسـ اليندسة الميكانيكية مومي نورالديف 12
 رئيس المجنة العممية لقسـ اليندسة الكيربائية سرايرؼ كماؿ 13
 رئيسة المجنة العممية لقسـ الكيمياء الصناعية بركات جماؿ 14
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 ممّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عف قسـ اليندسة المعمارية ادة ياسيفب 15
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 ممّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عف قسـ اليندسة الميكانيكية لخضر سديرة 19
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية، 2021أفريل  04مؤرخ في  384رقم  قــرار
 بسكرة-دمحم خيضر بجامعة الحقوق والعموم السياسية لقسم الحقوق بكمية

 

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

  .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة
 1998يو سنة يول 7الموافق  1419ربيع األوؿ عاـ  13المؤرخ في  219-98وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .المعّدؿ والمتّمـ والمتضمف إنشاء جامعة بسكرة،
غشت سنة  23الموافق  1424جمادػ الثانية عاـ  24المؤرخ في 279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

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

 .الذؼ يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
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الحقوؽ والعموـ السياسية بجامعة  وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ الحقوؽ بكمية -
 .2020مبر ديس 02بسكرة المؤّرخ في -دمحم خيضر

 

 ُيـقـــــّرر
 

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

الحقوؽ والعموـ السياسية بجامعة دمحم  سـ الحقوؽ بكميةالقائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لق
 بسكرة.-خيضر

الحقوؽ والعمـو السياسية بجامعة دمحم  تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الحقوؽ بكمية :2المادة 
 بسكرة، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.-خيضر

 بسكرة، كل فيما يخصو، بتطبيق-ويف العالييف ومدير جامعة دمحم خيضريكمف المدير العاـ لمتعميـ والتك :3المادة 
 ىذا القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

 2021 أفريل 04 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية 2021أفريل  04 مـؤرخ فيال 384رقـم ممحــق بالقـرار 
 بسكرة-بجامعة دمحم خيضر الحقوق والعموم السياسية لقسم الحقوق بكمية

 الصفـة االسم والمقـب مالرق
 رئيس المجنة العممية لمقسـ مستارؼ عادؿ 1
 رئيس القسـ عاشور نصر الديف 2
 أستاذ كيحل عز الديف 3
 أستاذ نسيغة فيصل 4
 أستاذ بف عبد هللا عادؿ 5
 أستاذ محاضر قسـ "أ" بمجبل عتيقة 6
 أستاذ محاضر قسـ "أ" حسف عبد الرزاؽ 7
 أستاذ مساعد قسـ "أ" دعدوعة عبد المنعـ 8
 أستاذ مساعد قسـ "أ" الصالح بنشورؼ  9

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي، 2021أفريل  04مؤرخ في  385رقم  قــرار

 بسكرة-بجامعة دمحم خيضر لكمية الحقوق والعموم السياسية
 

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

 .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة
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 1998يوليو سنة  7الموافق  1419ربيع األوؿ عاـ  13المؤرخ في  219-98وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
 .المعّدؿ والمتّمـ إنشاء جامعة بسكرة، والمتضمف

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

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

-وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجمس العممي لكمية الحقوؽ والعموـ السياسية بجامعة دمحم خيضر -
 .2020ديسمبر  02سكرة المؤّرخ في ب

 ُيـقـــــّرر
 

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

-جامعة دمحم خيضرتحديد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية الحقوؽ والعموـ السياسية ب
 بسكرة.

-الحقوؽ والعموـ السياسية بجامعة دمحم خيضر القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية دتحد :2المادة 
 بسكرة، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.

، بتطبيق بسكرة، كل فيما يخصو-يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة دمحم خيضر :3المادة 
 ىذا القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

 2021 أفريل 04 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي 2021أفريل  04المؤرخ في  385رقم  رارــق بالقـــممح
 بسكرة-بجامعة دمحم خيضر لكمية الحقوق والعموم السياسية

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عف قسـ الحقوؽ  رئيس المجمس العممي لمكمية، ممّثل حوحو رمزؼ  1
 عميد الكمية دبابش عبد الرؤوؼ 2
 نائب العميد مكّمف بالدراسات والمسائل المرتبطة بالطمبة حسونة عبد الغني 3
 نائب العميد مكّمف بما بعد التدّرج والبحث العممي والعالقات الخارجية بارؼ عبد المطيف 4
 س قسـ الحقوؽ رئي عاشور نصر الديف 5
 رئيس قسـ العمـو السياسية قريب بالؿ 6
 رئيس المجنة العممية لقسـ الحقوؽ  مستارؼ عادؿ 7
 رئيس المجنة العممية لقسـ العمـو السياسية كربوسة عمراني 8
 ممّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عف قسـ الحقوؽ  دحامنية عمي 9
 مصّف األستاذية عف قسـ العمـو السياسية ممّثل األساتذة ذوؼ  فوزؼ نور الديف 10



  2021-الثاني الثالثي-النشرة الرسمية                      -قانونيةمديرية الشؤون ال-                     وزارة التعميم العالي والبحث العممي   65

 

 

 

 ممّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عف قسـ العمـو السياسية مدوني عمي 11
 ممّثل عف األساتذة المساعديف لعسل نور الديف 12
 ممّثل عف األساتذة المساعديف دعدوعة عبد المنعـ 13
 مدير مخبر بحث بف مشرؼ عبد الحميـ 14
 مدير مخبر بحث يفعزرؼ الز  15
 مسؤوؿ المكتبة مسعودؼ الطيب 16
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية، 2021أفريل  04مؤرخ في  386رقم  قــرار
 بسكرة-بجامعة دمحم خيضر اآلداب والمغات لقسم اآلداب والمغة العربية بكمية

 

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

  .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة
 1998يوليو سنة  7الموافق  1419ربيع األوؿ عاـ  13المؤرخ في  219-98وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .المعّدؿ والمتّمـ والمتضمف إنشاء جامعة بسكرة،
غشت سنة  23الموافق  1424جمادػ الثانية عاـ  24المؤرخ في 279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

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

 .الذؼ يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
اآلداب والمغات  وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ اآلداب والمغة العربية بكمية -

 .2020نوفمبر  15بسكرة المؤّرخ في -بجامعة دمحم خيضر
 

 ُيـقـــــّرر
 

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

اآلداب والمغات بجامعة دمحم  آلداب والمغة العربية بكميةالقائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ ا
 بسكرة.-خيضر

اآلداب والمغات بجامعة  تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ اآلداب والمغة العربية بكمية :2المادة 
 بسكرة، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.-دمحم خيضر

 بسكرة، كل فيما يخصو، بتطبيق-يـ والتكويف العالييف ومدير جامعة دمحم خيضريكمف المدير العاـ لمتعم :3المادة 
 ىذا القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

 2021 أفريل 04 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية 2021أفريل  04 مـؤرخ فيال 386رقـم ممحــق بالقـرار 
 بسكرة-ضربجامعة دمحم خي اآلداب والمغات لقسم اآلداب والمغة العربية بكمية

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجنة العممية لمقسـ بشير تاوريريت 1
 رئيس القسـ عمي بخوش 2
 أستاذ أدمحم بف لخضر فورار 3
 أستاذ  سميـ بتقة 4
 أستاذ  األميف مالوؼ  5
 أستاذ محاضر قسـ "أ" عبد القادر رحيـ 6
 أستاذ محاضر قسـ "أ" باديس ليويمل 7
 أستاذ مساعد قسـ "أ" ة بف ترابونعيم 8
 أستاذ مساعد قسـ "أ" لحسف عزوز 9

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية، 2021أفريل  04مؤرخ في   387رقم  قــرار

 بسكرة-بجامعة دمحم خيضر اتاآلداب والمغ لقسم اآلداب والمغات األجنبية بكمية
 

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

  .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة
 1998يوليو سنة  7افق المو  1419ربيع األوؿ عاـ  13المؤرخ في  219-98وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .المعّدؿ والمتّمـ والمتضمف إنشاء جامعة بسكرة،
غشت سنة  23الموافق  1424جمادػ الثانية عاـ  24المؤرخ في 279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

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

 .الذؼ يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
اآلداب والمغات  وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ اآلداب والمغات األجنبية بكمية -

 .2020نوفمبر  15المؤّرخ في بسكرة -بجامعة دمحم خيضر
 

 ُيـقـــــّرر
 

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

اآلداب والمغات بجامعة  المجنة العممية لقسـ اآلداب والمغات األجنبية بكميةالقائمة االسمية ألعضاء 
 بسكرة.-دمحم خيضر

اآلداب والمغات بجامعة  تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ اآلداب والمغات األجنبية بكمية :2المادة 
 بسكرة، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.-دمحم خيضر
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 بسكرة، كل فيما يخصو، بتطبيق-يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة دمحم خيضر :3المادة 
 ىذا القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

 2021 أفريل 04 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية 2021أفريل  04 مـؤرخ فيال  387رقـم ممحــق بالقـرار 
 بسكرة-بجامعة دمحم خيضر آلداب والمغاتا لقسم اآلداب والمغات األجنبية بكمية

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجنة العممية لمقسـ دخية عبد الوىاب 1
 رئيس القسـ وماف نجاة 2
 أستاذ بف صالح بشير 3
 أستاذ محاضر قسـ "أ" كربوع سميـ 4
 أستاذ محاضر قسـ "أ" بف عيسى لزىر 5
 أ"أستاذ مساعد قسـ " شمواؼ كماؿ 6
 أستاذ مساعد قسـ "أ" شنيني عبد الحق 7

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي، 2021أفريل  04مؤرخ في  388رقم  قــرار

 بسكرة-لكمية اآلداب والمغات بجامعة دمحم خيضر
 

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

  .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة
 1998يوليو سنة  7الموافق  1419ربيع األوؿ عاـ  13المؤرخ في  219-98وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .ؿ والمتّمـالمعدّ  والمتضمف إنشاء جامعة بسكرة،
غشت سنة  23الموافق  1424جمادػ الثانية عاـ  24المؤرخ في 279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

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

 .الذؼ يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
بسكرة -وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجمس العممي لكمية اآلداب والمغات بجامعة دمحم خيضر -

 .2020نوفمبر  15المؤّرخ في 
 ُيـقـــــّرر

 

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

 بسكرة.-تحديد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية اآلداب والمغات بجامعة دمحم خيضر
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بسكرة، وفقا -اآلداب والمغات بجامعة دمحم خيضر مة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكميةالقائ دتحد :2المادة 
 لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.

بسكرة، كل فيما يخصو، بتطبيق -يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة دمحم خيضر :3المادة 
 عميـ العالي والبحث العممي.ىذا القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمت

 2021 أفريل 04 فيحرر بالجزائر                                                                                
 ميوزير التعميم العالي والبحث العم                                                                                         

 أ.د عبد الباقي بن زيان                                                                                      
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي 2021أفريل  04المؤرخ في  388م رق رارــق بالقـــممح
 بسكرة-لكمية اآلداب والمغات بجامعة دمحم خيضر

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجمس العممي لمكمية، ممّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عف قسـ اآلداب والمغة العربية نعيمة سعدية 1
 عميد الكمية كتيرؼ براىيـ 2
 نائب العميد مكّمف بالدراسات والمسائل المرتبطة بالطمبة فماـ شفيقة 3
 نائب العميد مكّمف بما بعد التدّرج والبحث العممي والعالقات الخارجية عمار ربيح 4
 رئيس قسـ اآلداب والمغة العربية عمي بخوش 5
 جنبيةرئيس قسـ اآلداب والمغات األ نجاة وماف 6
 رئيس المجنة العممية لقسـ اآلداب والمغة العربية بشير تاوريريت 7
 رئيس المجنة العممية لقسـ اآلداب والمغات األجنبية عبد الوىاب دخية 8
 ممّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عف قسـ اآلداب والمغة العربية صالح الديف مالوؼ  9
 ذوؼ مصّف األستاذية عف قسـ اآلداب والمغات األجنبية ممّثل األساتذة أحمد شوقي حواجمي 10
 ممّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عف قسـ اآلداب والمغات األجنبية خالد قريد 11
 ممّثل عف األساتذة المساعديف منير حمودة 12
 ممّثل عف األساتذة المساعديف عبد الحق شنيني 13
 مدير مخبر بحث دمحم خاف 14
 مدير مخبر بحث بف لخضر فورار ادمحم 15
 مدير مخبر بحث نصر الديف بف غنيسة 16
 مسؤوؿ المكتبة قويدر عبد العظيـ 17
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 2019نوفمبر  03مؤرخ في ال 1882 قرار رقم، يعدل ال2021أفريل  04مؤرخ في  389 رقم قــرار
 د القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة المركز الجامعي بالبيضالذي يحد

 

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

  .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة
 2005غشت سنة  16الموافق  1426رجب عاـ  11خ في المؤر  299-05وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .منو 10الذؼ يحدد مياـ المركز الجامعي والقواعد الخاصة بتنظيمو وسيره، السيما المادة 
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 2010سبتمبر سنة  9الموافق 1431رمضاف عاـ  30المؤرخ في  204-10وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
 .منو 2المادة  اوالمتمـ، السيم ؿوالمتضمف إنشاء مركز جامعي بالبيض، المعد

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

عضاء مجمس إدارة الذؼ يحدد القائمة االسمية أل 2019نوفمبر  03المؤرخ في  1882وبمقتضى القرار رقـ  -
 المركز الجامعي بالبيض.

 ُيـقـــــّرر
كماىو  والمذكػور أعاله، ، 2019نوفمبر  03المؤرخ في  1882قـ ر يعػدؿ الجدوؿ الممحق بالقرار  :المادة األولى

 محدد في الجدوؿ الممحق بيذا القرار.
 العممي.ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث  :2 المادة

 2021 أفريل 04 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 بالبيض قائمة أعضاء مجمس إدارة المركز الجامعي
 األعضاء المعينون: -1

 القطاع الصفة االسم والمقب
 ممثل الوزير المكمف بالتعميـ العالي والبحث العممي، رئيسا معمورؼ سعيد -
 ممثل الوزير المكمف بالمالية، عضو بف سعيد دمحم -
 ممثل الوزير  المكمف بالتربية الوطنية، عضو مراح عمي -
 مف بالتكويف و التعميـ المينييف، ممثل الوزير المك عضو تاج الديف دمحم -
 ممثل السمطة المكمفة بالوظيفة العمومية واإلصالح اإلدارؼ، عضو درويش رمضاف -
 ممثل الوزير المكمف بالعمل والتشغيل والضماف االجتماعي، عضو سعداوؼ عمي -
 ممثل الوزير المكمف بالعدؿ، عضو جبراني الياشمي -
 فة بالصناعة،ممثل الوزيرة المكم عضو لوحة أحمد -
 ممثل الوزير المكمف بالتجارة ، عضو دريدؼ قاسمي -
 ممثل الوالي. عضو بوديسة دمحم -

 

 األعضاء المنتخبون:  -2
 الييئة الصفة اإلسم والمقب

 ستاذية  لمعيد العمـو اإلنسانيةممثل منتخب عف األساتذة مف ذوؼ مصف األ عضو بف الديف كماؿ
 ب عف األساتذة  مف ذوؼ مصف األستاذية لمعيد العمـو االقتصادية والتجارية وعمـو التسييرممثل منتخ عضو طالبي صالح الديف

 األساتذة المساعدؼ ممثل منتخب عف سمؾ عضو العربي دمحم
 منتخب عف سمؾ األساتذة المساعديفممثل  عضو قومي دمحم

 ماؿ الخدماتدارييف والتقنييف وعممثل منتخب عف الموظفيف اإل عضو شاللي عبد القادر
 دارييف والتقنييف وعماؿ الخدماتممثل منتخب عف الموظفيف اإل عضو مديسـ عبد الكريـ

 ممثل منتخب عف الطمبة عضو شمغاؼ دمحم
 ممثل منتخب عف الطمبة عضو ماحي دمحم طو

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 يتـضمـن تجديــد تـشكـيـمـة لـجنـة الخـدمــات اإلجتـمــاعيـة  ،2021أفريل  05في /أ.ع مؤرخ 16رقم  قــرار
 لـدى المـدرسـة العميا لمتجارة 

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، 2006يوليػو سنة  15الموافػق  1427جمادػ الثانيػة عاـ  19المؤرخ في  03-06بمقتضى األمر رقـ  -

 .ساسي العاـ لموظيفة العموميةالمتضمف القانػػوف األ
، المحدد 1982مايو سنة  15الموافق  1402رجب عاـ  21المؤرخ في  179-82بمقتضى المرسوـ رقـ  -

 .لمحتوػ الخدمػػات االجتماعيػػػة وكيفية تمويػػميا
، 1982سبتمبر سنة  11الموافق  1402ذؼ القعدة عاـ  23المؤرخ في  303-82بمقتضى المرسوـ رقـ  -

          .اإلجتماعية بتسيير   الخدمات المتعمق
 ، يتضمف2021فبراير سنة  21الموافق  1442رجب عاـ  9المؤرخ في  78-21بمقتضى المرسـو الرئاسي رقـ  -

                                                                                  .تعييف أعضاء الحكومة
-08يعدؿ المرسوـ التنفيذؼ رقـ  ،2009سنة  أكتوبر 11ؤرخ في مال 326-09رقـ  ذؼيالمرسـو التنفبمقتضى  -

 ، المتضمف تحويل المدرسة العميا لمتجارة إلى مدرسة خارج الجامعة.2008جويمية  14، المؤرخ في 216
 ،2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13بمقتضى المرسـو التنفيذؼ رقـ  -

 .المحدد لصالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
، المتضمف تشكيمة أعضػاء لجنػة الخدمػات اإلجتماعية لدػ 2020 ديسمبر سنة 31 نظػػًػػػرا  لممحضر المؤرخ في -

 المدرسة العميا لمتجارة.
 ُيـقـــــّرر

 

 لعميا لمتجارة.تجدد تشكيمة لجنة الخدمات اإلجتماعية لدػ المدرسة ا المـادة األولى:
 أسماؤىـ: تتكوف لجنة الخدمات اإلجتماعية مف األعضاء اآلتية :2المـــــادة 

 األعضاء الدائمون:
 عدماف دمحم، -03 بف عمار عبد القادر، -02 ضاوؼ عزالديف،  -01
   زروؽ زينب، -05 نعموني مصطفى، -04

 

 األعضاء اإلضافيون :
 ركيز دمحم. -03 يكة،محديد مم -02 حميتي عماد راشدؼ، -01

 ( سنوات إبتداء مف تاريخ اإلمضاء عمى القرار.03تسرؼ عيدة ىذه المجنة لمدة ثالث ) :3المـــــادة 
يكمف السيػد مديػر المدرسة العميا لمتجارة بتنفيػذ ىػذا القػرار والذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميػـ  :4المـــــادة 

 العالي والبحث العممي.
 2021أفريل  05بالجزائر في: حرر 

 ع/وزير التعميم العالي والبحث العممي
 األمين العام

 غوالي نور الدين
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 المتضمن 2018ماي  14المؤرخ في  453يعدل القرار رقم ، 2021أفريل  7 مؤرخ في 390 رقم قــرار
جنة المشتركة بين القطاعات المكمفة ببرمجة نشاطات البحث العممي والتطوير التكنولوجي أعضاء الم تعيين

 التربية، الثقافة واالتصالوترقيتيا وتقييميا في مجاالت  وتنسيقيا
 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

المتضمف و  2015ر سنة ديسمب 30الموافق  1437ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  21-15بمقتضى القانوف رقـ  -
 .ؿ، المعدالقانوف التوجييي حوؿ البحث العممي والتطوير التكنولوجي

 2021فبراير سنة  21 الموافق 1442اـ رجب ع 9المؤرخ في  78-21 وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ -
   .المتضمف تعييف أعضاء الحكومةو 

 1992 سنة يناير 13 الموافق 1412رجب عاـ  8المؤرخ في  22-92 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ -
المتضمف إنشاء المجاف المشتركة بيف القطاعات لترقية البحث العممي والتقني وبرمجتو وتقويمو ويضبط سيرىا و 

 .المعدؿ والمتمـ ،وتنظيميا
 2013سنة  يناير 30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العمميالذؼ 
المتضمف إنشاء المجنة المشتركة بيف و  2009جواف سنة  7وبمقتضى القرار الوزارؼ المشترؾ المؤرخ في  -

القطاعات المكمفة ببرمجة نشاطات البحث العممي والتطوير التكنولوجي وتنسيقيا وترقيتيا وتقييميا في مجاالت 
 .منو 2ة واالتصاؿ، ال سيما المادة التربية، الثقاف

تعييف أعضاء المجنة المشتركة بيف القطاعات والمتضمف  2018ماؼ  14المؤرخ في  453رقـ  وبمقتضى القرار -
التربية، المكمفة ببرمجة نشاطات البحث العممي والتطوير التكنولوجي وتنسيقيا وترقيتيا وتقييميا في مجاالت 

 .الثقافة واالتصاؿ
 ـّررُيـقــــ
 

والمذكور أعاله وتحرر كما  2018ماؼ  14المؤرخ في  453تعدؿ المادة األولى مف القرار رقـ  المادة األولى:
 يأتي:

 (........................................بدون تغيير......)...: ..................المادة األولى"
برمجة نشاطات البحث العممي والتطوير المشتركة بيف القطاعات المكمفة ب يعيف أعضاء المجنة

 التربية، الثقافة واالتصاؿ.التكنولوجي وتنسيقيا وترقيتيا وتقييميا في مجاالت 
 :بالنسبة لوزارة التعميـ العالي والبحث العممي 

 المستارؼ جياللي، -
 مزراؽ مختار. -
  ،بالنسبة لوزارة الدفاع الوطني: رغيس محمود 
 ماعات المحمية والتييئة العمرانية: بف عيجة نور الديف،بالنسبة لوزارة الداخمية والج 
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  ،بالنسبة لوزارة البيئة: أعراب كريـ 
 ،بالنسبة لوزارة التربية الوطنية: برناوؼ راضية 
 ،بالنسبة لوزارة الثقافة والفنوف: خربوش فريد 
 ،بالنسبة لوزارة التكويف والتعميـ المينييف: براىيمي عز الديف 
 عمل والتشغيل والضماف االجتماعي: جايدر حساف،بالنسبة لوزارة ال 
 .بالنسبة لوزارة السكف والعمراف والمدينة: شويكرات ليمى 

  ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.  :2المادة 
                 2021 أفريل 07 فيحرر بالجزائر                                                   

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

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 المتضمن 2018ماي  14المؤرخ في  455يعدل القرار رقم ، 2021أفريل  7 مؤرخ في 391 رقم قــرار

اعات المكمفة ببرمجة نشاطات البحث العممي والتطوير التكنولوجي تعيين أعضاء المجنة المشتركة بين القط
 العموم األساسيةوتنسيقيا وترقيتيا وتقييميا في مجاالت 

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضمف و  2015ديسمبر سنة  30الموافق  1437ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  21-15بمقتضى القانوف رقـ  -

 .ؿ، المعدتوجييي حوؿ البحث العممي والتطوير التكنولوجيالقانوف ال
 2021فبراير سنة  21 الموافق 1442اـ رجب ع 9المؤرخ في  78-21 وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ -

 .المتضمف تعييف أعضاء الحكومةو 
 1992 سنة يناير 13 الموافق 1412رجب عاـ  8المؤرخ في  22-92 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ -

المتضمف إنشاء المجاف المشتركة بيف القطاعات لترقية البحث العممي والتقني وبرمجتو وتقويمو ويضبط سيرىا و 
 .المعدؿ والمتمـ ،وتنظيميا

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

المتضمف إنشاء المجنة المشتركة بيف و  2009جواف سنة  7وبمقتضى القرار الوزارؼ المشترؾ المؤرخ في  -
القطاعات المكمفة ببرمجة نشاطات البحث العممي والتطوير التكنولوجي وتنسيقيا وترقيتيا وتقييميا في مجاالت 

 .منو 2العمـو األساسية، ال سيما المادة 
تعييف أعضاء المجنة المشتركة بيف القطاعات والمتضمف  2018ماؼ  14المؤرخ في  455رقـ  القراروبمقتضى  -

العمـو المكمفة ببرمجة نشاطات البحث العممي والتطوير التكنولوجي وتنسيقيا وترقيتيا وتقييميا في مجاالت 
 .األساسية

 ُيـقـــــّرر
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والمذكور أعاله وتحرر كما  2018ماؼ  14المؤرخ في   455 تعدؿ المادة األولى مف القرار رقـ المادة األولى:
 يأتي:

 (....................................بدون تغيير......)....: ..................المادة األولى"
المشتركة بيف القطاعات المكمفة ببرمجة نشاطات البحث العممي والتطوير  يعيف أعضاء المجنة
 العمـو األساسية.وترقيتيا وتقييميا في مجاالت التكنولوجي وتنسيقيا 

 :بالنسبة لوزارة التعميـ العالي والبحث العممي 
 كوديل مولود، -
 بشارؼ خمدوف، -
  ،بالنسبة لوزارة الدفاع الوطني: بولقشور دمحم 
 ،صالح المستشفيات: حمزاوؼ فاطمة الزىراء زوجة حجاج أوؿ  بالنسبة لوزارة الصحة والسكاف وا 

 نشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.  ي :2المادة 
 2021 أفريل 07 فيحرر بالجزائر 

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

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 المتضمن 2018ماي  14المؤرخ في  456القرار رقم يعدل ، 2021أفريل  7 مؤرخ في 392 رقم قــرار

تعيين أعضاء المجنة المشتركة بين القطاعات المكمفة ببرمجة نشاطات البحث العممي والتطوير التكنولوجي 
 الصحة وعموم األحياءوتنسيقيا وترقيتيا وتقييميا في مجاالت 

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضمف و  2015ديسمبر سنة  30الموافق  1437ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  21-15بمقتضى القانوف رقـ  -

 .ؿ، المعدالقانوف التوجييي حوؿ البحث العممي والتطوير التكنولوجي
 2021فبراير سنة  21 الموافق 1442اـ رجب ع 9المؤرخ في  78-21 وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ -

 .المتضمف تعييف أعضاء الحكومةو 
 1992 سنة يناير 13 الموافق 1412رجب عاـ  8المؤرخ في  22-92 مقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـبو  -

المتضمف إنشاء المجاف المشتركة بيف القطاعات لترقية البحث العممي والتقني وبرمجتو وتقويمو ويضبط سيرىا و 
 .المعدؿ والمتمـ ،وتنظيميا

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

المتضمف إنشاء المجنة المشتركة بيف و  2009جواف سنة  7وبمقتضى القرار الوزارؼ المشترؾ المؤرخ في  -
وتنسيقيا وترقيتيا وتقييميا في مجاالت  القطاعات المكمفة ببرمجة نشاطات البحث العممي والتطوير التكنولوجي

 .منو 2الصحة وعمـو األحياء، ال سيما المادة 
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تعييف أعضاء المجنة المشتركة بيف القطاعات والمتضمف  2018ماؼ   14المؤرخ في  456رقـ  وبمقتضى القرار -
الصحة يا في مجاالت المكمفة ببرمجة نشاطات البحث العممي والتطوير التكنولوجي وتنسيقيا وترقيتيا وتقييم

 .وعمـو األحياء

 ُيـقـــــّرر
 

والمذكور أعاله وتحرر كما  2018ماؼ  14المؤرخ في   456تعدؿ المادة األولى مف القرار رقـ  المادة األولى:
 يأتي:

 (....................................بدون تغيير..........)....: ..............المادة األولى"
المشتركة بيف القطاعات المكمفة ببرمجة نشاطات البحث العممي والتطوير  ء المجنةيعيف أعضا

 الصحة وعمـو األحياء.التكنولوجي وتنسيقيا وترقيتيا وتقييميا في مجاالت 
 :بالنسبة لوزارة التعميـ العالي والبحث العممي 

 عزيوف عمار، -
 جكوف عبد الحميد. -
 منتصر،بالنسبة لوزارة الدفاع الوطني: أوراد ال 
 ،بالنسبة لوزارة الصناعة: كشرود بشير 
 ،بالنسبة لوزارة التجارة: رشيد احمد 
 ،بالنسبة لوزارة الفالحة والتنمية الريفية: ىاشيمي كريـ قدور 
 صالح المستشفيات: إسماعيل نور الدي  ،فبالنسبة لوزارة الصحة والسكاف وا 

  العالي والبحث العممي. ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ  :2المادة 
 2021 أفريل 07 فيحرر بالجزائر 

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

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ضمنالمت 2018ماي  14المؤرخ في  458يعدل القرار رقم ، 2021أفريل  7 مؤرخ في 393 رقم قــرار

تعيين أعضاء المجنة المشتركة بين القطاعات المكمفة ببرمجة نشاطات البحث العممي والتطوير التكنولوجي 
 السكن، التعمير، البناء، النقل واألشغال العموميةوتنسيقيا وترقيتيا وتقييميا في مجاالت 

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضمف و  2015ديسمبر سنة  30الموافق  1437ربيع األوؿ عاـ  18في المؤرخ  21-15بمقتضى القانوف رقـ  -

 .ؿ، المعدالقانوف التوجييي حوؿ البحث العممي والتطوير التكنولوجي
 2021فبراير سنة  21 الموافق 1442اـ رجب ع 9المؤرخ في  78-21 وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ -

 .المتضمف تعييف أعضاء الحكومةو 
 1992 سنة يناير 13 الموافق 1412رجب عاـ  8المؤرخ في  22-92 التنفيذؼ رقـ وبمقتضى المرسوـ -

المتضمف إنشاء المجاف المشتركة بيف القطاعات لترقية البحث العممي والتقني وبرمجتو وتقويمو ويضبط سيرىا و 
 .المعدؿ والمتمـ ،وتنظيميا
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 2013سنة  يناير 30الموافق  1434عاـ ربيع األوؿ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
 .الذؼ يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي

المتضمف إنشاء المجنة المشتركة بيف و  2009جواف سنة  7وبمقتضى القرار الوزارؼ المشترؾ المؤرخ في  -
قيتيا وتقييميا في مجاالت القطاعات المكمفة ببرمجة نشاطات البحث العممي والتطوير التكنولوجي وتنسيقيا وتر 

 منو. 2سيما المادة  السكف، التعمير، البناء، النقل واألشغاؿ العمومية، ال
تعييف أعضاء المجنة المشتركة بيف القطاعات والمتضمف  2018ماؼ  14المؤرخ في  458رقـ  وبمقتضى القرار -

السكف، ترقيتيا وتقييميا في مجاالت المكمفة ببرمجة نشاطات البحث العممي والتطوير التكنولوجي وتنسيقيا و 
 .التعمير، البناء، النقل واألشغاؿ العمومية

 ُيـقـــــّرر
والمذكور أعاله وتحرر كما  2018ماؼ  14المؤرخ في  458تعدؿ المادة األولى مف القرار رقـ  المادة األولى:

 يأتي:
 .................................(......بدون تغيير: ............................)المادة األولى"

المشتركة بيف القطاعات المكمفة ببرمجة نشاطات البحث العممي والتطوير  يعيف أعضاء المجنة
 السكف، التعمير، البناء، النقل واألشغاؿ العمومية.التكنولوجي وتنسيقيا وترقيتيا وتقييميا في مجاالت 

 مي:بالنسبة لوزارة التعميـ العالي والبحث العم 
 شافة مقيدش فوزية، -
 بابا أحمد تورية، -
 ،بالنسبة لوزارة الدفاع الوطني: قرمي طيب شفيق 
    ،بالنسبة لوزارة الصناعة: موىوبي خوخة 
   ،بالنسبة لوزارة األشغاؿ العمومية والنقل: أيت قاسي مجيد 
  .بالنسبة لوزارة السكف والعمراف والمدينة: سويسي مسعود 

 قرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.  ينشر ىذا ال :2المادة 
 2021 أفريل 07 فيحرر بالجزائر 

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

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 2019ماي  14مؤرخ في ال 736 مقرار رق، يعدل ال2021أفريل  07مؤرخ في  394 رقم قــرار

  بالنعامةالذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة المركز الجامعي 
 

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

  .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة
 2005غشت سنة  16الموافق  1426رجب عاـ  11المؤرخ في  299-05مقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ وب -

 .منو 10الذؼ يحدد مياـ المركز الجامعي والقواعد الخاصة بتنظيمو وسيره، السيما المادة 
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 2010سبتمبر سنة  9الموافق  1431رمضاف عاـ  30المؤرخ في  205-10وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
 .منو 2والمتضمف إنشاء مركز جامعي بالنعامة، المعدؿ والمتمـ، السيما المادة 

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

الذؼ يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة المركز  2019ماؼ  14المؤرخ في  736وبمقتضى القرار رقـ  -
 الجامعي بالنعامة.

 ُيـقـــــّرر
 

كماىو محدد  والمذكػور أعاله، ،2019ماؼ  14المؤرخ في  736قـ ر يعػدؿ الجدوؿ الممحق بالقرار  :المادة األولى
 في الجدوؿ الممحق بيذا القرار.

 لنشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.ينشر ىذا القرار في ا :2 المادة
 2021 أفريل 07 فيحرر بالجزائر 

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

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ائمة أعضاء مجمس إدارة المركز الجامعي بالنعامةق

 األعضاء المنتخبون: -1
 القطاع الصفة االسم والمقب

 ة لمعيد الحقوؽ والعمـو السياسيةممثل منتخب عف األساتذ عضو سمغوني زكريا -
 ف األساتذة لمعيد اآلداب والمغاتممثل منتخب ع عضو رخروخ عبد المجيد -
 ساتذة لمعيد العمـو والتكنولوجياعف األ ممثل منتخب عضو عويسات ميمود -
 منتخب عف سمؾ األساتذة المساعديفممثل  عضو بوعمامة فريد -
 نتخب عف سمؾ األساتذة المساعديفممثل م عضو عادؿ مصطفى  -
 الخدمات ممثل منتخب عف الموظفيف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ عضو سعيدؼ جمعة -
 دارييف والتقنييف وعماؿ الخدماتفيف اإلممثل منتخب عف الموظ عضو طرشي مختار -
 ممثل منتخب عف الطمبة عضو سرجي دمحم -
 ممثل منتخب عف الطمبة عضو بوزرنة ابراىيـ -

 

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

 يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي، 2021أفريل  07مؤرخ  في  395رقم  قــرار
 نصف النواقل لمطاقوية لمركز البحث في تكنولوجيا

 

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

 .المتضمف تعييف أعضاء الحكومة
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نوفمبر سنة  24الموافق    1432ذؼ الحجة عاـ  28المؤرخ في  396-11وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
، الذؼ يحدد القانوف األساسي النموذجي لممؤسسة العمومية ذات الطابع العممي والتكنولوجي، السيما 2011
 .منو 21المادة 

، 2012غشت سنة  21الموافق  1433شواؿ عاـ  3المؤرخ في  316-12وـ التنفيذؼ رقـ وبمقتضى المرس -
 .المتضمف إنشاء مركز البحث في تكنولوجيا نصف النواقل لمطاقوية

يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ   -
 .والبحث العمميعميـ العالي ، الذؼ يحدد صالحيات وزير الت2013

 

 ُيـقـــــّرر
 

ذؼ الحجة عاـ  28المؤرخ في  396-11مف المرسـو التنفيذؼ رقـ  21تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
، والمذكور أعاله، تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس 2011نوفمبر سنة  24الموافق  1432

 :ف النواقل لمطاقوية كما يأتيالعممي لمركز البحث في تكنولوجيا نص
 بالنسبة لباحثي المركز: 

  جودؼ           رئيسا، بوحفص -
 توفيق ىجرسي -
 عيسى كفوس -
 رشيد بمقادة -
 صبرينة صاـ -
 عبد الغاني بوشحـ -
 موراد مباركي -
 ياسيف شطاط -

 بالنسبة لمباحثين الخارجين عن المركز: 
 جماؿ برداعي -
 مالؾ ولد حمو -
 وفيق دمحم خميسي -
 لخضر قربوز -

 النسبة لمباحثين الوطنيين المقيمين بالخارجب: 
 نوار ثابت -
 اجالح دوغاش -
 دمحم براىيـ طيب -
 رابح بوخروب -
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  األعضاء بحكم القانون: 
 مدير المركز عبد الحق بف كريد  -

 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. :2 المادة
 2021 أفريل 07 فيحرر بالجزائر 

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

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي، 2021أفريل  07مؤرخ  في  396 رقم  قــرار

 لمركز البحث في البيئة
 

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

 .المتضمف تعييف أعضاء الحكومة
نوفمبر سنة  24الموافق    1432ذؼ الحجة عاـ  28المؤرخ في  396-11وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

لنموذجي لممؤسسة العمومية ذات الطابع العممي والتكنولوجي، ال سيما ، الذؼ يحدد القانوف األساسي ا2011
 نو.م 21المادة 

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

، المتضمف 2018أكتوبر  17الموافق  1440صفر  08المؤرخ في  264-18وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
 حث في البيئة.إنشاء مركز الب

 ُيـقـــــّرر
 

ذؼ الحجة عاـ  28المؤرخ في  396-11رقـ  مف المرسـو التنفيذؼ 21تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
ائمة االسمية ألعضاء المجمس ، والمذكور أعاله، تحدد الق2011نوفمبر سنة  24الموافق  1432

 العممي لمركز البحث في البيئة كما يأتي:
 :بالنسبة لباحثي المركز 

 دمحم رضا جبار -
 حاج أحمد یعباس -
 دمحم الطاىر موريک -
 طارؽ  مراد -
 غالـ طيار -
 العيد بوشعالة -
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 :بالنسبة لمباحثين الخارجين عن المركز 
 عبد المجيد شحمة -
 منيرة نيةيروا -
 داسع زيتوني -

 :بالنسبة لمباحثين الوطنيين المقيمين بالخارج 
 أحمد عبد المميؾ طالب -
 یيحي موف بش -
 اسماعيل بوزياف -

 :األعضاء بحكم القانون 
 مديرة المركز زىاد              بوسالمة -

 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. :2 المادة
 2021 أفريل 07 فيحرر بالجزائر 

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

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  2019جوان  17المؤرخ في  896يعدل القرار رقم ، 2021أفريل  08مؤرخ  في  397رقم  قــرار

 البحث العممي والتقني لتطوير المغة العربية الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة مركز
 

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

  .والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة
ديسمبر سنة  14الموافق  1412نية عاـ جمادػ الثا 7المؤرخ في  477-91وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 4 والمتضمف إحداث مركز البحث العممي والتقني لتطوير المغة العربية، المعدؿ والمتمـ، السيما المادة 1991
 .منو

 ةنوفمبر سن 24الموافق  1432ذؼ الحجة عاـ  28المؤرخ في  396-11وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
ساسي النموذجي لممؤسسة العمومية ذات الطابع العممي والتكنولوجي، السيما والذؼ يحّدد القانوف األ 2011
 منو  13المادة 

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

الذؼ يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة مركز  2019جواف  17مؤرخ في ال 896وبمقتضى القرار رقـ  -
 البحث العممي والتقني لتطوير المغة العربية، المعدؿ.

 

 ُيـقـــــّرر
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والمذكور أعاله، ، المعدؿ 2019جواف  17المؤرخ في  896تعدؿ المادة األولى مف القرار رقـ  المادة األولى:
 تحرر كما يأتي: 

 (...........................................دة األولى :...........................)بدون تغيير"الما
 العممي والتقني لتطوير المغة العربية، كما يمي:مركز البحث تحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة 

 :بالنسبة لممديرية العامة لمبحث العممي والتطوير التكنولوجي 
 وف نور الديفالسيد عز  -

 "......................................والباقي بدون تغيير..................................."
     ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. :2المادة 

 2021 أفريل 08 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 الباقي بن زيان أ.د عبد
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يتـضمـن تجديــد تـشكـيــمــة لـجنـة الخــدمــات اإلجتـمــاعيــة  2021أفريل  08فـي /أ.ع مؤرخ 17رقم  قــرار
 2لــدى جــامعـة البميدة

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، 2006يوليػو سنة  15الموافػق  1427جمادػ الثانيػة عاـ  19المؤرخ في  03-06مر رقـ بمقتضى األ -

 .المتضمف القانػػوف األساسي العاـ لموظيفة العمومية
، المحدد 1982مايو سنة  15الموافق  1402رجب عاـ  21المؤرخ في  179-82بمقتضى المرسوـ رقـ  -

 .يػػميالمحتوػ الخدمػػات االجتماعيػػػة وكيفية تمو 
، 1982سبتمبر سنة  11الموافق  1402ذؼ القعدة عاـ  23المؤرخ في  303-82بمقتضى المرسوـ رقـ  -

         .اإلجتماعية المتعمق بتسيير   الخدمات
 ، يتضمف2021فبراير سنة  21الموافق  1442رجب عاـ  9المؤرخ في  78-21بمقتضى المرسـو الرئاسي رقـ  -

 .تعييف أعضاء الحكومة
، 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13ضى المرسـو التنفيذؼ رقـ بمقت -

 .المحدد لصالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
 ،2المتضمف إنشاء جامعة البميدة  ،2013سنة أفريل  15ؤرخ في مال 162-13ذؼ رقـ يالمرسـو التنفبمقتضى  -
 ، المتضمف التشكيمة النيائية ألعضاء لجنة الخدمات2021 جانفي سنة 27 لمؤرخ فينظػػػػًػرا  لممحضر ا -

 .2جامعة البميدة  اإلجتماعية  لدػ
 ُيـقـــــّرر

 

 .2تجدد تشكيمة لجنة الخدمات اإلجتماعية لدػ جامعة البميدة  المـادة األولى:
 أسماؤىـ: تتكوف لجنة الخدمات اإلجتماعية مف األعضاء اآلتية :2المـــــادة 
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 األعضاء الدائمون:  
 صالح بضياؼ -03 عيسى شماني -02 مقداد خميسي -01
 محفوض بف عربية -06 سمير حشادؼ -05 دمحم صامت -04
 خميل سرير عبد هللا -09 المكرفيوليد  -08 دمحم غصاب -07

 

 األعضاء اإلضافيون :
 معمر كركوبة -03 لميف المكرفي -02 أحمد فنطازؼ  -01

 

 ( سنوات إبتداء مف تاريخ اإلمضاء عمى القرار.03تسرؼ عيدة ىذه المجنة لمدة ثالث ) :3ـــــادة الم
 ، بتنفيػذ ىػذا القػرار والذؼ سينشر في النشرة الرسمية لوزارة التعميػـ2يكمف السيػد مديػر جامعة البميدة  :4المـــــادة 

 العالي والبحث العممي.                  
 2021أفريل  08ائر في: حرر بالجز 

 ع/وزير التعميم العالي والبحث العممي
 األمين العام

 غوالي نور الدين
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يتـضمـن تجديــد تـشكـيـمـة لـجنـة الخـدمــات اإلجتـمــاعيـة  2021أفريل  08/أ.ع مؤرخ في 18قــرار رقم 
 لمـدرسـة الوطنية المتعددة التقنيات بوىران لـدى ا

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، 2006يوليػو سنة  15الموافػق  1427جمادػ الثانيػة عاـ  19المؤرخ في  03-06بمقتضى األمر رقـ  -

 .المتضمف القانػػوف األساسي العاـ لموظيفة العمومية
، المحدد 1982مايو سنة  15الموافق  1402رجب عاـ  21 المؤرخ في 179-82بمقتضى المرسوـ رقـ  -

 .لمحتوػ الخدمػػات االجتماعيػػػة وكيفية تمويػػميا
، 1982سبتمبر سنة  11الموافق  1402ذؼ القعدة عاـ  23المؤرخ في  303-82بمقتضى المرسوـ رقـ  -

          .اإلجتماعية المتعمق بتسيير   الخدمات
 ، يتضمف2021فبراير سنة  21الموافق  1442رجب عاـ  9المؤرخ في  78-21ـ بمقتضى المرسـو الرئاسي رق -

  .تعييف أعضاء الحكومة
المتضمف تغيير تسمية المدرسة  ،2012سنة  أكتوبر 29ؤرخ في مال 376-12ذؼ رقـ يالمرسوـ التنفبمقتضى  -

 .وىرافالعميا ألساتذة التعميـ التكنولوجي بوىراف إلى مدرسة وطنية متعددة التقنيات ب
، 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13بمقتضى المرسـو التنفيذؼ رقـ  -

 .المحدد لصالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
، المتضمف تشكيمة أعضػاء لجنػة الخدمػات اإلجتماعية لدػ 2021 فيفرؼ سنة 23 نظػػًػػػرا  لممحضر المؤرخ في -

 رسة الوطنية المتعددة التقنيات بوىراف.المد
 ُيـقـــــّرر
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 تجدد تشكيمة لجنة الخدمات اإلجتماعية لدػ المدرسة الوطنية المتعددة التقنيات بوىراف. المـادة األولى:
 تتكوف لجنة الخدمات اإلجتماعية مف األعضاء اآلتية أسماؤىـ: :2المـــــادة 

 األعضاء الدائمون: 
 بوبو نعيمة، -03 دبة دمحم، -02 ، ىبور مرواف -01
   حاج سماحة كماؿ. -05 بف شريف منور، -04

 

 األعضاء اإلضافيون :
   بيدؼ عمي. -02 جودؼ نور الديف، -01

 

 ( سنوات إبتداء مف تاريخ اإلمضاء عمى القرار.03تسرؼ عيدة ىذه المجنة لمدة ثالث ) :3المـــــادة 
يػر المدرسة الوطنية المتعددة التقنيات بوىراف بتنفيػذ ىػذا القػرار والذؼ سينشر في النشرة يكمف السيػد مد :4المـــــادة 

 الرسمية لمتعميػـ العالي والبحث العممي.
 2021أفريل  08حرر بالجزائر في: 

 ع/وزير التعميم العالي والبحث العممي
 األمين العام

 غوالي نور الدين
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يتـضمـن تجديــد تـشكـيـمـة لـجنـة الخـدمــات اإلجتـمــاعيـة  2021أفريل  08مـؤرخ فـي /أ.ع 19قــرار رقم 
 لـدى المركز الجامعي تيبازة 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، 2006يوليػو سنة  15الموافػق  1427جمادػ الثانيػة عاـ  19المؤرخ في  03-06بمقتضى األمر رقـ  -

 .المتضمف القانػػوف األساسي العاـ لموظيفة العمومية
، المحدد 1982مايو سنة  15الموافق  1402رجب عاـ  21المؤرخ في  179-82بمقتضى المرسوـ رقـ  -

 .لمحتوػ الخدمػػات االجتماعيػػػة وكيفية تمويػػميا
، 1982سبتمبر سنة  11الموافق  1402القعدة عاـ  ذؼ 23المؤرخ في  303-82بمقتضى المرسوـ رقـ  -

          .اإلجتماعية المتعمق بتسيير   الخدمات
 ، يتضمف2021فبراير سنة  21الموافق  1442رجب عاـ  9المؤرخ في  78-21بمقتضى المرسـو الرئاسي رقـ  -

   .تعييف أعضاء الحكومة
، 2013يناير سنة  30الموافق  1434ع األوؿ عاـ ربي 18المؤرخ في  77-13بمقتضى المرسـو التنفيذؼ رقـ  -

 .المحدد لصالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
 302-11، يتمـ المرسوـ التنفيذؼ رقـ 2017ديسمبر  25ؤرخ في مال 375-17ذؼ رقـ يالمرسـو التنفبمقتضى  -

 ، المتضمف إنشاء مركز جامعي بتيبازة.2011أوت سنة  22المؤرخ في 
، المتضمف تشكيمة أعضػاء لجنػة الخدمػات اإلجتماعية لدػ 2021 فيفرؼ سنة 28 ػػرا  لممحضر المؤرخ فينظػػًػ -

 المركز الجامعي تيبازة.
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 ُيـقـــــّرر
 تجدد تشكيمة لجنة الخدمات اإلجتماعية لدػ المركز الجامعي تيبازة. المـادة األولى:

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

 رياض مريـ -03 لقفل سفياف -02 لمار رضواف -01
 بمحاج الزيف فتيحة -06 درييـ موسى -05 بورجي خالد -04
     مبارؾ بشير -07

 

 األعضاء اإلضافيون:
   لحبيب طواىرية -02 جالؿ عبد القادر -01

 

 ( سنوات إبتداء مف تاريخ اإلمضاء عمى القرار.03دة ثالث )تسرؼ عيدة ىذه المجنة لم :3المـادة 
النشرة الرسمية لمتعميػـ  يكمف السيػد مديػر المركز الجامعي تيبازة بتنفيػذ ىػذا القػرار والذؼ سينشر في :4المـادة 

 والبحث العممي. العالي
 2021أفريل  08حرر بالجزائر في: 

 ع/وزير التعميم العالي والبحث العممي
 ألمين العاما

 غوالي نور الدين
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يحدد البرنامج البيداغوجي لمتكوين التكميمي لنيل شيادة، 2021أفريل  10مؤرخ  في  398رقم  قــرار
 " كيمائية ىندسة" تخصص الطرائق ىندسة الماستر لمطمبة المسجمين لنيل شيادة ميندس دولة في

 بعنابة الصناعية التكنولوجيات في العميا بالمدرسة
 

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

 .القانوف التوجييي لمتعميـ العالي، المعّدؿ و المتمـ
 2021سنة  فبراير 21الموافق  1442 رجب عاـ 9المؤرخ في  78-21ـ الرئاسي رقـ وبمقتػضى المرسو  -

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

 .شيادة الدكتوراهالمتضمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر و و 
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األّوؿ عاـ  18المؤّرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .الذؼ يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
 2016جواف سنة  14الموافق  1437رمضاف عاـ  09المؤرخ في  176-16وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 لممدرسة العميا. جيذؼ يحدد القانوف األساسي النمو ذلا
 سنة فبراير 15 الموافق 1438 عاـ االولى جمادػ 18 في المؤّرخ 83 -17 رقـ التنفيذؼ المرسوـ وبمقتضى -

 التكنولوجيات في عميا مدرسة إلى بعنابة، والتقنيات العموـ في التحضيرية المدرسة تحويل المتّضمف 2017
 .الصناعية
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الذؼ يحدد شروط الحصوؿ عمى شيادة الماستر لمطمبة  2017مارس  09المؤرخ في  272ضى القرار رقـ وبمقت -
المسجميف لنيل شيادة ميندس دولة، دبموـ الميندس المعمارؼ أو شيادة دكتور بيطرؼ، في بعض مؤسسات 

 .منو 5و 4السيما المادتيف  التعميـ العالي،
الذؼ يحّدد البرنامج البيداغوجي لنيل شيادة ميندس  2021 مارس 18المؤرخ في  329وبمقتضى القرار رقـ  -

 .بعنابة الصناعية التكنولوجيات في العميا بالمدرسة" كيمائية ىندسة" تخصص الطرائق ىندسةدولة في 
 8بتاريخ المنعقد  والتكنولوجيا، العموـ فيعمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لممدارس العميا  بناءً و  -

 .2020ر سنة ديسمب
 ُيـقـــــّرر

 

أعاله، ييدؼ ، والمذكور 2017مارس  9المؤرخ في  272القرار رقـ  مف 5المادة  قا ألحكاـيبتط المادة األولـى:
ىذا القرار إلى تحديد البرنامج البيداغوجي لمتكويف التكميمي لنيل شيادة الماستر لمطمبة المسجميف لنيل 

 التكنولوجيات في العميا بالمدرسة" كيمائية ىندسة" تخصص الطرائق ىندسة شيادة ميندس دولة في
 ، وفقا لممحق ىذا القرار.بعنابة الصناعية

 ضمف ميداف عموـ وتكنولوجيا، فرع ىندسةالتكميمي المذكور في المادة األولى ليذا القرار  التكويف يندرج :2المــادة 
 ي.كيمائية، نوع ) أ ( أكاديم الطرائق، تخصص ىندسة

 في العميا بالمدرسة" كيمائية ىندسة"تخصص الطرائق في ىندسة دولة ميندس الطالب يمنح :3المــادة 
، والذؼ تابع بنجاح التكويف التكميمي كما ىو محدد في ممحق ىذا القرار، بعنابة الصناعية التكنولوجيات

 .شيادة ماستر وفقا لمقانوف المعموؿ بو
 التكنولوجيات في العميا بالمدرسةدفعات الطمبة المسجميف في الطور الثاني  عمى قرارال ىذا أحكاـ تطبق :4المــادة 

 .2021/2022، ابتداء مف السنة الجامعية بعنابة الصناعية
، كّل فيما يخّصو، بتطبيق ىذا القرار الذؼ المدرسة ةيكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير  :5المــادة 

 .شرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العمميينشر في النس
 2021 أفريل 10 فيحرر بالجزائر 

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

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
لبرنبمج البيذاغىجي للتكىين التكميلي لنيل شهبدة المبستر للطلبت المسجلين لحذّد الم 5156أفريل  61المؤرخ  في  393ق القرار رقم ملح

 بعنببت الصنبعيت التكنىلىجيبث في العليب ببلمذرست" هنذست كيمبئيت" تخصض الطرائق هنذست لنيل شهبدة مهنذش دولت في
 

 :1السداسي  س

 موحدة التعمي
الحجم 
الساعي 
 السداسي 

 الحجم الساعي األسبوعي
 األرصدة المعامل

 نوع التقييم
أعمال  محاضرة

 موجية
أعمال 
 تطبيقية

أعمال 
 أخرى 

 امتحان متواصل

 5H00 1 1 40% 60% 1سا30  1سا30 45سا00 برمجة 
 

 :2السداسي س 

 وحدة التعميم
الحجم 
الساعي 
 السداسي 

 الحجم الساعي األسبوعي
 األرصدة لمعاملا

 نوع التقييم
أعمال  محاضرة

 موجية
أعمال 
 تطبيقية

أعمال 
 أخرى 

 امتحان متواصل

 %60 %40 1 1 2سا30   1سا30 22سا30 ادارة المشاريع
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 :3السداسي  س

 وحدة التعميم
الحجم 
الساعي 
 السداسي 

 الحجم الساعي األسبوعي
 األرصدة المعامل

 نوع التقييم
أعمال  محاضرة

 موجية
أعمال 
 تطبيقية

أعمال 
 أخرى 

 امتحان متواصل

 %60 %40 2 1 2سا30   1سا30 22سا30 الكتمة الحيوية والوقود الحيوؼ 
 

 : 4السداسي  س

 وحدة التعميم
الحجم 
الساعي 
 السداسي 

 الحجم الساعي األسبوعي
 األرصدة المعامل

 نوع التقييم
أعمال  محاضرة

 موجية
أعمال 
 تطبيقية

أعمال 
 خرى أ

 امتحان متواصل

 %60 %40 1 1 2سا30   1سا30 22سا30 إنشاء مؤسسة
 

 :5السداسي  س

 وحدة التعميم
الحجم 
الساعي 
 السداسي 

 الحجم الساعي األسبوعي
 األرصدة المعامل

 نوع التقييم
أعمال  محاضرة

 موجية
أعمال 
 تطبيقية

أعمال 
 أخرى 

 امتحان متواصل

 %60 %40 1 1 2سا30   1سا30 22سا30 الطاقوؼ  التدقيق
 

 :6السداسي  س

 وحدة التعميم
الحجم 
الساعي 
 السداسي 

 الحجم الساعي األسبوعي
 األرصدة المعامل

 نوع التقييم
أعمال  محاضرة

 موجية
أعمال 
 تطبيقية

أعمال 
 أخرى 

 امتحان متواصل

   2 2     50سا00 مذكرة الماستر
   08 07     200سا00 مجموع اكمالي ماستر

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  2019جويمية  24مؤرخ في ال 1282 رقم ، يعدل ممحق القــرار2021أفريل  10مؤرخ  399رقم  قــرار
 يحّدد البرنامج البيداغوجي لمتكوين التكميمي لنيل شيادة الماستر لمطمبة المسجمين لنيل شيادة  ذيال

 في العموم التطبيقيــة بتممسان العميا بالمدرسة في"اآللية"دولة  ميندس
 

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

 .المعّدؿ والمتّمـ القانوف التوجييي لمتعميـ العالي،
 2021سنة  فبراير 21الموافق  1442 رجب عاـ 9المؤرخ في  78 -21مرسوـ الرئاسي رقـ وبمقتػضى ال -

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

 ستر وشيادة الدكتوراه،المتضمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة الماو 
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األّوؿ عاـ  18المؤّرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .الذؼ يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
 2016جواف سنة  14الموافق  1437رمضاف عاـ  09المؤرخ في 176-16وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 الذؼ يحدد القانوف األساسي النموذجي لممدرسة العميا.
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 ةفبراير سن 15 الموافق 1438 جمادػ االولى عاـ 18 المؤّرخ في 82-17 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ -
 .في العمـو التطبيقية اوالمتّضمف تحويل المدرسة التحضيرية في العمـو والتقنيات بتممساف، إلى مدرسة عمي 2017

الذؼ يحدد شروط الحصوؿ عمى شيادة الماستر لمطمبة  2017مارس  09المؤرخ في  272ضى القرار رقـ وبمقت -
المسجميف لنيل شيادة ميندس دولة، دبموـ الميندس المعمارؼ أو شيادة دكتور بيطرؼ، في بعض مؤسسات 

 .منو 5و 4السيما المادتيف  التعميـ العالي،
الذؼ يحّدد البرنامج البيداغوجي لنيل شيادة ميندس دولة  2019أفريل  22المؤرخ في  412وبمقتضى القرار رقـ  -

 المعدؿ. في العمـو التطبيقيػػة بتممساف، العميا بالمدرسة في"اآللية"
يحّدد البرنامج البيداغوجي لمتكويف التكميمي لنيل الذؼ  2019جويمية  24مؤرخ في ال 1282 رقـ وبمقتضى القػػرار -

 .في العمـو التطبيقيػػة بتممساف العميا بالمدرسة المسجميف لنيل شيادة ميندس دولة في"اآللية"شيادة الماستر لمطمبة 
 8البيداغوجية الوطنية لممدارس العميا في العموـ والتكنولوجيا، المنعقد بتاريخ عمى محضر اجتماع المجنة  بناءً و  -

 .2020ديسمبر سنة 
 ُيـقـــــّرر

 

، والمذكور أعاله، كما ىو محدد في 2019جويمية  24المؤرخ في  1282رقـ  ػراريعدؿ ممحق القػ المادة األولـى:
 ممحق ىذا القرار.

في العمـو  العميا دفعات الطمبة المسجميف في الطور الثاني بالمدرسة عمى القرار ىذا أحكاـ تطبق :2المــادة 
 .2021/2022التطبيقيػػة بتممساف، ابتداء مف السنة الجامعية 

، كّل فيما يخّصو، بتطبيق ىذا القرار الذؼ المدرسةيكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير  :3المــادة 
 ينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.س

 2021 أفريل 10 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 يحّدد البرنامج البيداغوجيالذي  2019جويمية  24مؤرخ في ال 1282 رقم القــرار المعدل لممحق، 2021أفريل  10مؤرخ ال 399رقم  القرارممحق 
 في العموم التطبيقيــة بتممسان العميا بالمدرسة لنيل شيادة الماستر لمطمبة المسجمين لنيل شيادة ميندس دولة في"اآللية"لمتكوين التكميمي 

 

 1السداسي س

الحجم الساعي  المادة
 السداسي

 نوع التقييم األرصدة المعامل الحجم الساعي األسبوعي
 امتحان واصلمت أعمال أخرى  أعمال تطبيقية أعمال موجية محاضرة

          

 %60 %40 2 2 - - 30 سا1 30 سا1  45 سا أنظمة التحكـ المتقدمة
 %60 %40 1 1 - - - 30 سا1 30سا22 مقدمة في فوقية االستدالالت
 %60 %40 1 1 - - - 30 سا1 30سا22 التوجيات الجديدة في البحث

   4 4 -  30 سا1 30 سا4 90 سا 1مجموع السداسي 
 

 2ي سالسداس

الحجم الساعي  المادة
 السداسي 

 نوع التقييم األرصدة المعامل الحجم الساعي األسبوعي
 مذكرة التخرج مناقشة أعمال أخرى  أعمال تطبيقية أعمال موجية محاضرة

          

   6 6 سا8    120 سا مذكرة الماستير
   6 6 سا8    سا120  2مجموع السداسي

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 2019جويمية  24مؤرخ في ال 1283 رقم قــرارال، يعدل ممحق 2021أفريل  10مؤرخ في  400رقم  قــرار
 يحّدد البرنامج البيداغوجي لمتكوين التكميمي لنيل شيادة الماستر لمطمبة المسجمين لنيل شيادة ذيال

 بالمدرسة العميا في العموم التطبيقيــة بتممسان "طاقة وبيئة" تخصصاإللكتروتقني  ميندس دولة في
 

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

 .المعّدؿ والمتّمـ القانوف التوجييي لمتعميـ العالي،
 2021سنة  فبراير 21الموافق  1442 رجب عاـ 9المؤرخ في  78-21لمرسوـ الرئاسي رقـ وبمقتػضى ا -

 والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
 2008غشت سنة  19الموافق  1429شعباف عاـ  17المؤّرخ في  265-08وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 ستر وشيادة الدكتوراه،المتضمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة الماو 
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األّوؿ عاـ  18المؤّرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 الذؼ يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 2016جواف سنة  14الموافق  1437رمضاف عاـ  09المؤرخ في  176-16وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 الذؼ يحدد القانوف األساسي النموذجي لممدرسة العميا.
 ةفبراير سن 15 الموافق 1438 جمادػ االولى عاـ 18 المؤّرخ في 82-17 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ -

 .في العمـو التطبيقية اوالمتّضمف تحويل المدرسة التحضيرية في العمـو والتقنيات بتممساف، إلى مدرسة عمي 2017
الذؼ يحدد شروط الحصوؿ عمى شيادة الماستر لمطمبة  2017مارس  09المؤرخ في  272تضى القرار رقـ وبمق -

المسجميف لنيل شيادة ميندس دولة، دبموـ الميندس المعمارؼ أو شيادة دكتور بيطرؼ، في بعض مؤسسات 
 منو، 5و 4السيما المادتيف  التعميـ العالي،

الذؼ يحّدد البرنامج البيداغوجي لنيل شيادة ميندس دولة  2019أفريل  22المؤرخ في  411وبمقتضى القرار رقـ  -
 المعدؿ. في العمـو التطبيقيػػة بتممساف، العميا بالمدرسة" طاقة وبيئة" في اإللكتروتقني تخصص

يحّدد البرنامج البيداغوجي لمتكويف التكميمي الذؼ  2019جويمية  24مؤرخ في ال 1283 رقـ وبمقتضى القػػرار -
 بالمدرسة" طاقة وبيئة" يل شيادة الماستر لمطمبة المسجميف لنيل شيادة ميندس دولة في اإللكتروتقني تخصصلن

 .في العمـو التطبيقيػػة بتممساف العميا
 8البيداغوجية الوطنية لممدارس العميا في العموـ والتكنولوجيا، المنعقد بتاريخ عمى محضر اجتماع المجنة  بناءً و  -

 .2020ديسمبر سنة 
 ُيـقـــــّرر

 

، والمذكور أعاله، كما ىو محدد في 2019جويمية  24المؤرخ في  1283رقـ  يعدؿ ممحق القػػرار المادة األولـى:
 ممحق ىذا القرار.

في العمـو  العميا دفعات الطمبة المسجميف في الطور الثاني بالمدرسة عمى القرار ىذا أحكاـ تطبق :2المــادة 
 .2021/2022، ابتداء مف السنة الجامعية التطبيقيػػة بتممساف
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، كّل فيما يخّصو، بتطبيق ىذا القرار الذؼ المدرسةيكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير  :3المــادة 
 ينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

 2021 أفريل 10 فيحرر بالجزائر 
 حث العمميوزير التعميم العالي والب

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

  2019جويمية  24مؤرخ في ال 1283 رقم ممحق القــرارل المعدل، 2021أفريل  10مؤرخ في ال 400رقم ممحق القرار 
 يحّدد البرنامج البيداغوجي لمتكوين التكميمي لنيل شيادة الماستر لمطمبة المسجمين لنيل شيادة ميندس دولةالذي 

 بالمدرسة العميا في العموم التطبيقيــة بتممسان" طاقة وبيئة" في اإللكتروتقني تخصص
 1السداسي س      

 المادة
الحجم الساعي 
 السداسي 

 الحجم الساعي األسبوعي
 األرصدة المعامل

 نوع التقييم
 امتحان متواصل أعمال أخرى  أعمال تطبيقية أعمال موجية محاضرة

          

 %60 %40 2 2 - - 30 سا1 30 سا1 45 سا الكتروتقنيات متقدمة
 %60 %40 1 1 - 30 سا1 -  30سا22 أدوات المحاكاة لمطاقات المتجددة

 %60 %40 1 1 - - - 30 سا1 30سا22 اكرة\الوثائقي وتصميـ اؿ البحث
   4 4 - 30 سا1 30 سا1 سا3 90 سا 1مجموع السداسي 

 

 2السداسي س      

 المادة
الحجم الساعي 
 السداسي 

 الحجم الساعي األسبوعي
 األرصدة المعامل

 نوع التقييم
 مذكرة التخرج مناقشة أعمال أخرى  أعمال تطبيقية أعمال موجية محاضرة

          

   6 6 سا 8     سا 120 مذكرة الماستر
   6 6 سا8     سا120   2مجموع السداسي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الذي  2019جويمية  24مؤرخ في ال 1284 رقم القــرار، يعدل ممحق 2021أفريل  10مؤرخ في  401رقم قــرار 

اغوجي لمتكوين التكميمي لنيل شيادة الماستر لمطمبة المسجمين لنيل شيادة ميندس دولة في يحّدد البرنامج البيد
 بالمدرسة العميا في العموم التطبيقيــة بتممسان" التسيير الصناعي وعمميات اإلمداد تخصص: "اليندسة الصناعية 

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضّمف و  1999أبريل سنة  4الموافق  1419ذؼ الحجة عاـ  18خ في المؤرّ  05-99بمقتضى القانوف رقـ  -

 .المعّدؿ والمتّمـ القانوف التوجييي لمتعميـ العالي،
 2021سنة  فبراير 21الموافق  1442 رجب عاـ 9المؤرخ في  78-21وبمقتػضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 .والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة
 2008غشت سنة  19الموافق  1429شعباف عاـ  17المؤّرخ في  265-08قـ وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ ر  -

 .المتضمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراهو 
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األّوؿ عاـ  18المؤّرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .ات وزير التعميـ العالي والبحث العمميالذؼ يحدد صالحي
 2016جواف سنة  14الموافق  1437رمضاف عاـ  09المؤرخ في  176-16وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 الذؼ يحدد القانوف األساسي النموذجي لممدرسة العميا.
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 ةفبراير سن 15 الموافق 1438 جمادػ االولى عاـ 18 المؤّرخ في 82-17 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ -
 .في العمـو التطبيقية اوالمتّضمف تحويل المدرسة التحضيرية في العمـو والتقنيات بتممساف، إلى مدرسة عمي 2017

الذؼ يحدد شروط الحصوؿ عمى شيادة الماستر لمطمبة  2017مارس  09المؤرخ في  272وبمقتضى القرار رقـ  -
س المعمارؼ أو شيادة دكتور بيطرؼ، في بعض مؤسسات المسجميف لنيل شيادة ميندس دولة، دبموـ الميند

 .منو 5و 4السيما المادتيف  التعميـ العالي،
الذؼ يحّدد البرنامج البيداغوجي لنيل شيادة ميندس دولة  2019أفريل  22المؤرخ في  413وبمقتضى القرار رقـ  -

في العموـ التطبيقيػػة  العميا ةبالمدرس" التسيير الصناعي وعمميات اإلمداد تخصص:"في اليندسة الصناعية 
 المعدؿ. بتممساف،

يحّدد البرنامج البيداغوجي لمتكويف التكميمي الذؼ  2019جويمية  24مؤرخ في ال 1284 رقـ وبمقتضى القػػرار -
التسيير " تخصص:اللنيل شيادة الماستر لمطمبة المسجميف لنيل شيادة ميندس دولة في اليندسة الصناعية 

 .في العمـو التطبيقيػػة بتممساف العميا بالمدرسة" اإلمداد الصناعي وعمميات
 8بتاريخ المنعقد  والتكنولوجيا، العموـ فيعمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لممدارس العميا  بناءً و  -

 ،2020ر سنة ديسمب
 ُيـقـــــّرر

 

، والمذكور أعاله، كما ىو محدد في 2019ة جويمي 24المؤرخ في  1284رقـ  يعدؿ ممحق القػػرار المادة األولـى:
 ممحق ىذا القرار.

في العمـو  العميا المسجميف في الطور الثاني بالمدرسة تطبق أحكاـ ىذا القرار عمى دفعات الطمبة :2المــادة 
 .2021/2022التطبيقيػػة بتممساف، ابتداء مف السنة الجامعية 

، كّل فيما يخّصو، بتطبيق ىذا القرار الذؼ المدرسةلتكويف العالييف ومدير يكّمف المدير العاـ لمتعميـ وا :3المــادة 
 ينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

 2021 أفريل 10 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

  2019جويمية  24مؤرخ في ال 1284 رقم ممحق القــرارالمعدل ل، 2021أفريل  10مؤرخ في ال 401رقم ممحق القرار 
 سجمين لنيل شيادة ميندس دولة يحّدد البرنامج البيداغوجي لمتكوين التكميمي لنيل شيادة الماستر لمطمبة المالذي 

 بالمدرسة العميا في العموم التطبيقيــة بتممسان" التسيير الصناعي وعمميات اإلمداد" في اليندسة الصناعية  تخصص
 

 1السداسي س

الحجم الساعي  المادة
 السداسي

 الحجم الساعي األسبوعي
 األرصدة المعامل

 نوع التقييم
 امتحان متواصل أعمال أخرى  بيقيةأعمال تط أعمال موجية محاضرة

          

 %60 %40 2 2 - - 30سا1 30سا1 40 تصميـ المؤسسات
 %60 %40 1 1 - - - 30سا1 20 ىندسة النظـ

 %60 %40 1 1 - - - 30سا1 20 التوجيات الجديدة في البحث
   4 4 -  30سا1 30سا 4 00سا80 1مجموع السداسي 
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 2السداسي س

م الساعي الحج المادة
 السداسي

 الحجم الساعي األسبوعي
 األرصدة المعامل

 نوع التقييم
 مذكرة التخرج مناقشة أعمال أخرى  أعمال تطبيقية أعمال موجية محاضرة

          

   6 6 سا8    120سا مذكرة الماستر
   6 6 سا8    سا120 2مجموع السداسي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يحدد البرنامج البيداغوجي لمتكوين التكميمي لنيل شيادة ، 2021أفريل  10مؤرخ  في  402رقم  قــرار
 " كيربائي تحكم" تخصص تقني كيرو لماستر لمطمبة المسجمين لنيل شيادة ميندس دولة فيا

 بوىران والطاقوية الكيربائية اليندسة في العميا بالمدرسة
 

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

 .القانوف التوجييي لمتعميـ العالي، المعّدؿ والمتمـ
 2021نة س فبراير 21الموافق  1442 رجب عاـ 9المؤرخ في  78-21وبمقتػضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

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

 .المتضمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراهو 
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األّوؿ عاـ  18المؤّرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 الذؼ يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 2016جواف سنة  14الموافق  1437رمضاف عاـ  09المؤرخ في  176-16وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 الذؼ يحدد القانوف األساسي النموذجي لممدرسة العميا.
 سنة فبراير 15 الموافق 1438 عاـ االولى جمادػ 18 في المؤّرخ 84-17 رقـ التنفيذؼ ـالمرسو  وبمقتضى -

 الكيربائية اليندسة في عميا مدرسة إلى بوىراف، والتقنيات العمـو في التحضيرية المدرسة تحويل المتّضمف 2017
 .والطاقوية

حصوؿ عمى شيادة الماستر لمطمبة الذؼ يحدد شروط ال 2017مارس  09المؤرخ في  272وبمقتضى القرار رقـ  -
المسجميف لنيل شيادة ميندس دولة، دبموـ الميندس المعمارؼ أو شيادة دكتور بيطرؼ، في بعض مؤسسات 

 .منو 5و 4السيما المادتيف  التعميـ العالي،
 الذؼ يحّدد البرنامج البيداغوجي لنيل شيادة ميندس 2021 مارس 18المؤرخ في  328وبمقتضى القرار رقـ  -

 .بوىراف والطاقوية الكيربائية اليندسة في العميا بالمدرسة كيربائي" تخصص "تحكـ تقني كيرودولة في 
 8بتاريخ المنعقد  والتكنولوجيا، العموـ فيعمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لممدارس العميا  بناءً و  -

 .2020ر سنة ديسمب
 ُيـقـــــّرر
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 ييدؼأعاله، ، والمذكور 2017مارس  9المؤرخ في  272القرار رقـ  مف 5المادة  حكاـقا أليبتط المادة األولـى:
 لنيل المسجميف لمطمبة الماستر شيادة لنيل التكميمي لمتكويف البيداغوجي البرنامج تحديد إلى القرار ىذا

 ةاليندس في العميا بالمدرسة القرار" كيربائي تحكـ" تخصص تقني كيرو في دولة ميندس شيادة
 .القرار ىذا لممحق وفقا بوىراف، والطاقوية الكيربائية

 ضمف ميداف عموـ وتكنولوجيا، فرع كيروالتكميمي المذكور في المادة األولى ليذا القرار  التكويف يندرج :2المــادة 
 كيربائي، نوع ) أ ( أكاديمي. تقني، تخصص تحكـ

 اليندسة في العميا بالمدرسة "كيربائي تحكـصص "تخ تقني كيرو في دولة ميندس الطالب يمنح :3المــادة 
، والذؼ تابع بنجاح التكويف التكميمي كما ىو محدد في ممحق ىذا القرار، بوىراف والطاقوية الكيربائية

 .شيادة ماستر وفقا لمقانوف المعموؿ بو
 اليندسة في العميا مدرسةبالدفعات الطمبة المسجميف في الطور الثاني  عمى القرار ىذا أحكاـ تطبق :4المــادة 

 .2021/2022، ابتداء مف السنة الجامعية بوىراف والطاقوية الكيربائية
، كّل فيما يخّصو، بتطبيق ىذا القرار الذؼ المدرسةيكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير  :5المــادة 

 ينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
 2021 أفريل 10 فيبالجزائر  حرر

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

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 لمبرنامج البيداغوجي لمتكوين التكميمي لنيل شيادة الماستر المحدد، 2021أفريل  10مؤرخ في  402ممحق القرار رقم 

 بالمدرسة العميا في "ميندس دولة في كيرو تقني تخصص " تحكم كيربائي لمطمبة المسجمين لنيل شيادة
 اليندسة الكيربائية والطاقوية بوىران

 

 :1السداسي

 المادة
 الحجم الساعي السداسي

 المعامل
أعمال  دروس

 موجية
أعمال 
 تطبيقية

عمل 
 المجموع شخصي

 1 1 سا24 - - سا24 مبدئيات في البحث العممي وتكنولوجيا االتصاالت
 3 3 سا48 - - سا48 الندوات والمشاريع التمييدية

 4 4 سا72 - - سا72 5مجموع السداسي 
 

 :2السداسي

 وحدة التعميم و ت
 الحجم الساعي السداسي

 المعامل
أعمال  دروس

 موجية
أعمال 

 طبيقيةت
عمل 
 المجموع شخصي

 6 سا128 سا128 - - - مذكرة الماستر
 6 سا128 سا128 - - - 6مجموع السداسي 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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  2018 ماي 14المؤرخ في  461يعدل القرار رقم ، 2012أفريل  12 مؤرخ في 403رقم  قــرار
 ورقمة جامعةمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة يحدد القائ الذي

 

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

  .تعييف أعضاء الحكومة والمتضمف
يونيو سنة  23الموافق  1422ى عاـ جمادػ األول 2المؤرخ في  210-01بمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ و  -

 .منو 3والمتضمف إنشاء جامعة ورقمة، المعدؿ والمتمـ، السيما المادة  2001
غشت سنة  23الموافق  1424جمادػ الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

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

 .لي والبحث العممياالذؼ يحدد صالحيات وزير التعميـ الع
ألعضاء مجمس إدارة جامعة  ، الذؼ يحدد القائمة اإلسمية2018ماؼ  14المؤرخ في  461وبمقتضى القرار رقـ  -

 ورقمة، المعدؿ.
 

 ُيـقـــــّرر
 

، المعدؿ والمذكػور أعاله، 2018ماؼ  14المؤرخ في  461يعػدؿ الجدوؿ الممحق بالقرار رقـ  المادة األولى:   
 كماىو محدد في الجدوؿ الممحق بيذا القرار.

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

 2021 أفريل 12 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 ورقمة قائمة أعضاء مجمس إدارة جامعة
 ن:واألعضاء المعين -1

 القطاع الصفة والمقب اإلسم
 ممثل الوزير المكمف بالتعميـ العالي والبحث العممي رئيس فرحاتي عمر -
 ممثل الوزير المكمف بالمالية عضو باشا عبد الغاني -
 بالتكويف والتعميـ المينييف ةالمكمف ةممثل الوزير  عضو بمخادـ أحمد -
 لوزير المكمف بالتربية الوطنيةممثل ا عضو بدر الديف عيسى -
 ممثل السمطة المكمفة بالوظيفة العمومية واإلصالح اإلدارؼ  عضو الحاج عيسى صالح -
 ممثل الوزير المكمف بالعمل والتشغيل والضماف االجتماعي عضو باألعور رشيد -
 ممثل الوزير المكمف بالصناعة عضو تمطيط جماؿ الديف -
 لمكمف بالفالحة والتنمية الريفيةممثل الوزير ا عضو ساعد ىوارؼ  -
 ممثل الوزير المكمف بالموارد المائية عضو حميداتو نور الديف -
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 والنقل ممثل الوزير المكمف باألشغاؿ العمومية عضو عبدؼ عبد الرحماف -
 التييئة العمرانيةبالداخمية والجماعات المحمية و ممثل الوزير المكمف  عضو حجاج دمحم عبد الوىاب -
 ممثل الوزير المكمف بالطاقة عضو عمي بمخيرؼ  -
 لسمكية والالسمكيةوالمواصالت اممثل الوزير المكمف بالبريد  عضو شعوة موسى -
صالح المستشفياممثل الوزير المكمف  عضو بمباؼ طارؽ  -  بالصحة والسكاف وا 
 ممثل الوالي عضو بارو عبد القادر -

 

 ."....................................اقي بدون تغييروالب........................................."
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 2019فيفري  07المؤرخ في  127يعدل القرار رقم ، 2021أفريل  12مؤرخ  في  404رقم  قــرار
 لألساتذة بورقمة. الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة المدرسة العميا

 

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

 .تعييف أعضاء الحكومة فوالمتضم
 2013سنة  يناير 30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .الذؼ يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
 2015يوليو سنة  11الموافق  1436رمضاف عاـ  24المؤرخ في  184-15وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ -

  .منو 4والمتضمف إنشاء المدرسة العميا لألساتذة بورقمة، السيما المادة 
 2016يونيو سنة  14الموافق  1437رمضاف عاـ  9المؤرخ في  176-16وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 منو. 24رسة العميا،السيما المادة الذؼ يحدد القانوف األساسي النموذجي لممد
سمية ألعضاء مجمس إدارة ، الذؼ يحدد القائمة اإل2019فيفرؼ  07المؤرخ في  127وبمقتضى القرار رقـ  -

 .المدرسة العميا لألساتذة بورقمة، المعدؿ
 

 ُيـقـــــّرر
 

، المعدؿ، والمذكور أعاله، كما 2019فيفرؼ  07المؤرخ في  127يعدؿ الجدوؿ الممحق بالقرار رقـ  المادة األولى:
 ىو محدد بالجدوؿ الممحق بيذا القرار.

 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. :2المادة 
 2021 أفريل 12 فيحرر بالجزائر 

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

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 قائمة أعضاء مجمس إدارة المدرسة العميا لألساتذة بورقمة

 األعضاء المعينون: -1
 القطاع الصفة االسم والمقب

 ف بالتعميـ العالي والبحث العمميممثل الوزير المكم رئيس فرحاني عمر -
 ممثل الوزير المكمف بالمالية عضو حفصي يوسف -
 الوزير  المكمف بالتربية الوطنيةممثل  عضو بدر الديف عيسى -
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 فويف والتعميـ المينييممثل الوزيرة المكمفة بالتك عضو بمخادـ أحمد -
 وظيفة العمومية واإلصالح اإلدارؼ ممثل السمطة المكمفة بال عضو حاج عيسى صالح -
 ممثل الوزير المكمف بالصناعة عضو تمنطيط جماؿ الديف -

 

 األعضاء المنتخبون:  -2
 الييئة   الصفة االسم والمقب

 ممثل منتخب عف األساتذة عضو مالكية بمقاسـ -
 ساتذةممثل منتخب عف األ عضو العابد ابراىيـ -
 عف األساتذة المحاضريف قسـ "ب" ممثل منتخب عضو سويقات اسماعيل -
 عف األساتذة المحاضريف قسـ "ب" ممثمة منتخبة عضو بف زاىي خديجة  -
 اتذة المساعديف قسـ "أ"ممثل منتخب عف األس عضو بشكي دمحم خالد -
 ب عف األساتذة المساعديف قسـ "ب"ممثل منتخ عضو حروز عمر -
 دارييف والتقنييف وعماؿ الخدماتممثل منتخب عف الموظفيف اإل عضو شاسحاؽ رعا -
 دارييف والتقنييف وعماؿ الخدماتممثل منتخب عف الموظفيف اإل عضو بوعناف حساف -
 ممثل منتخب عف الطمبة عضو رايتمي صالح الديف -
 ممثل منتخب عف الطمبة عضو عوار سامي -
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  2019أكتوبر  09المـؤّرخ في  1837 رقم القــراريعدل  ،2021 أفريل 13مؤرخ في  405رقم  قــرار
 سيدي بمعباس لدى جامعةعموم الطبيعة والحياة يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس كمية لذي ا

 

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

  .تعييف أعضاء الحكومة فوالمتضم
الموافق أوؿ غشت سنة  1409ذؼ الحجة عاـ  29المؤرخ في  141-89رقـ  التنفيذؼوبمقتضى المرسوـ  -

 .المعدؿ والمتمـ ، والمتضمف إنشاء جامعة سيدؼ بمعباس،1989
غشت سنة  23الموافق  1424جمادػ الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03التنفيذؼ رقـ  وبمقتضى المرسوـ -

 39و 37، الذؼ يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدؿ والمتمـ، ال سيما المادتاف 2003
 .منو

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

، والمتضمف إنشاء األقساـ المكونة لكمية عموـ الطبيعة 2014ماؼ  15المؤرخ في  358وبمقتضى القرار رقـ  -
 والحياة لدػ جامعة سيدؼ بمعباس.

كمية  يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمسلذؼ ا 2019أكتوبر  09المػؤّرخ في  1837 رقـ وبمقتضى القػػرار -
 .سيدؼ بمعباس لدػ جامعةعمـو الطبيعة والحياة 

 ُيـقـــــّرر
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، والمذكور أعاله، كما ىو 2019أكتوبر  09المػؤّرخ في  1837يعدؿ الجدوؿ الممحق بالقرار رقـ  المادة األولى:
 في الجدوؿ الممحق بيذا القرار.

 في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. ينشر ىذا القرار :2المادة 
 2021 أفريل 13 فيحرر بالجزائر 

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

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
  2019أكتوبر  09المـؤّرخ في  1837 رقم الذي يعدل القــرار 2021أفريل  13المؤرخ في  405رقم ممحق بالقــرار  

 سيدي بمعباس لدى جامعةعموم الطبيعة والحياة يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس كمية الذي 
 

 الصفة واإلسم المقب
 عميد الكمية، رئيسا منادؼ نور الديف -
 رئيس المجمس العممي  يوسف عمار  -
 رئيس قسـ عمـو المحيط ممياني حبيب  -
 رئيس قسـ البيولوجيا عالـ مصطفى -
 رئيس قسـ عمـو الفالحة حداد مصطفى -
 مدير مخبر بحث عبوني بوزياف -
 مدير مخبر بحث شريفي قويدر -
 مديرة مخبر بحث دموش عباسية -
 مديرة مخبر بحث مغربي بف عمي عائشة -
 ممثل منتخب عف األساتذة ذوؼ مصف األستاذية لقسـ البيولوجيا رةمزياني سمي -
 ممثمة منتخبة عف األساتذة ذوؼ مصف األستاذية لقسـ البيولوجيا حرير نورية  -
 ممثل منتخب عف األساتذة ذوؼ مصف األستاذية لقسـ عمـو المحيط محدادؼ زوىير -
 ية لقسـ عمـو المحيطممثل منتخب عف األساتذة ذوؼ مصف األستاذ غمارؼ سامية  -
 ممثل منتخب عف سمؾ األساتذة المساعديف رقيق دمحم مختار -
 ممثمة منتخبة عف سمؾ األساتذة المساعديف شامة زواوية -
 ممثل منتخب عف طمبة قسـ البيولوجيا جادؿ عبد الصمد  -
 ممثل منتخب عف طمبة قسـ عمـو المحيط قديرؼ مرواف -
 مبة قسـ العمـو الفالحيةممثل منتخب عف ط قوط دمحم مختار -
 ممثل منتخب عف المستخدميف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات كشار دمحم -
 ممثل منتخب عف المستخدميف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات سحنيف بمعباس  -

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  2019 أفريل 29المؤرخ في  507يعدل القرار رقم ، 2021أفريل  13مؤرخ في  406رقم  قــرار

 األمير عبد القادر لمعموم اإلسالمية   الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة جامعة
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 ف، والمتضم1984نة غشت س 4الموافق  1404ذؼ القعدة عاـ  7المؤرخ في  182-84بمقتضى المرسوـ رقـ  -

 .منو 1مكرر 2إحداث جامعة األمير عبد القادر لمعمـو اإلسالمية، المعدؿ والمتمـ، السيما المادة 
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 2021سنة فبراير  21الموافق  1442 عاـ رجب 9المؤرخ في  78-21بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ و  -
  .تعييف أعضاء الحكومة والمتضمف

غشت سنة  23الموافق  1424جمادػ الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
 .منو 12الذؼ يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدؿ والمتمـ، السيما المادة  ،2003

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

إدارة جامعة  ألعضاء مجمس الذؼ يحدد القائمة االسمية، 2019 أفريل 29المؤرخ في  507وبمقتضى القرار رقـ  -
 ، المعدؿ.األمير عبد القادر لمعمـو اإلسالمية

 ُيـقـــــّرر
 

أعاله، كما  والمذكػورالمعدؿ  ،2019 أفريل 29المؤرخ في  507يعػدؿ الجدوؿ الممحق بالقرار رقـ  المادة األولى:
 محدد في الجدوؿ الممحق بيذا القرار. ىو

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

 

 2021 أفريل 13 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 نأ.د عبد الباقي بن زيا
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 عبد القادر لمعموم اإلسالمية األمير عبد القادر األمير قائمة أعضاء مجمس إدارة جامعة
 ن:واألعضاء المعين -1

 القطاع الصفة والمقب اإلسم
 ممثل الوزير المكمف بالتعميـ العالي والبحث العممي رئيس اس  أحمدبور  -
 الوزير المكمف بالمالية ةممثم عضو  مسيخ كريمة -
 بالتكويف والتعميـ المينييف ةالمكمف ةممثمة الوزير  عضو ليمور زناتي رحيمة -
 ممثل السمطة المكمفة بالوظيفة العمومية واإلصالح اإلدارؼ  عضو عروسي سميماف -
 ممثل الوزير المكمف بالتربية الوطنية عضو  نصر عبد المجيدم -
 ممثل الوزير المكمف بالعمل والتشغيل والضماف االجتماعي عضو رابح  بوذراع -
 ممثل الوزير المكمف بالعدؿ عضو جاىمي حساف -
 والفنوف  بالثقافة ةالمكمف ةممثل الوزير  عضو عريبي زيتوني -
 زير المكمف بالشؤوف الدينية واألوقاؼممثل الو  عضو أوادير محندمشناف  -
 ممثل الوالي عضو بولجوعة بالؿ -

 

 ن:واألعضاء المنتخب  -2
 الييئة   الصفة والمقب اإلسم

 لكمية أصوؿ الديف ذوؼ مصف األستاذية ممثل منتخب عف األساتذة عضو  بوعافية عيسى -
 الشريعة واالقتصادلكمية  ذوؼ مصف األستاذية ممثل منتخب عف األساتذة عضو كاسحي موسى -
 اإلسالمية لكمية اآلداب والحضارة ذوؼ مصف األستاذيةممثل منتخب عف األساتذة  عضو بف الشيح الحسيف رياض -
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 ممثل منتخب عف سمؾ األساتذة المساعديف عضو بوسمغوف إبراىيـ -
 ممثل منتخب عف سمؾ األساتذة المساعديف عضو عيشاوؼ دمحم اليادؼ -
 ل منتخب عف الموظفيف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدماتممث عضو زعباط محمود -
 ممثل منتخب عف الموظفيف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات عضو بعيش ىشاـ -
 ممثل منتخب عف الطمبة عضو جمعي يوسف عبد المؤمف  -
 عف  الطمبة ةمنتخب ةممثم عضو   حشيشي إكراـ  -

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  2019 نوفمبر 28المؤرخ في  1953يعدل القرار رقم ، 2021أفريل  13مؤرخ في  407رقم  قــرار

 سمية ألعضاء مجمس إدارة جامعة برج بوعريريجإلالذي يحدد القائمة ا
 

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

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

 .منو 12السيما المادة  الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدؿ والمتمـ، الجامعة والقواعدالذؼ يحدد مياـ  ،2003
الذؼ  ،2012يونيو سنة  4الموافق  1433رجب عاـ  14المؤرخ في  244-12وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .منو 2يتضمف إنشاء جامعة برج بوعريريج، السيما المادة 
 ،2013سنة  يناير 30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .لي والبحث العممياد صالحيات وزير التعميـ العالذؼ يحد
إدارة  الذؼ يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس ،2019 نوفمبر 28المؤرخ في  1953وبمقتضى القرار رقـ  -

 .جامعة برج بوعريريج
 ُيـقـــــّرر

 

 أعاله، كما ىو كػوروالمذ ،2019 نوفمبر 28المؤرخ في  1953يعػدؿ الجدوؿ الممحق بالقرار رقـ  المادة األولى:
 محدد في الجدوؿ الممحق بيذا القرار.

 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. :2المادة 
 2021 أفريل 13 فيحرر بالجزائر 

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

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 قائمة أعضاء مجمس إدارة جامعة برج بوعريريج

 ن:واألعضاء المعين -1
 القطاع الصفة اإلسم والمقب

 ممثل الوزير المكمف بالتعميـ العالي والبحث العممي رئيسا بدارؼ كماؿ -
 الوزير المكمف بالمالية ةمثمم عضو  يعقوبي فتيحة -
 بالتكويف والتعميـ المينييف ةالمكمف ةالوزير  ةممثم عضو عبود فوزية -
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 ممثل الوزير المكمف بالتربية الوطنية عضو بمطرش رشيد -
 ممثل الوزير المكمف بالعمل والتشغيل والضماف االجتماعي عضو ساكرؼ الصالح -
 واإلصالح اإلدارؼ  ظيفة العموميةممثل السمطة المكمفة بالو  عضو نويوؼ بشير -
 ممثل الوزير المكمف بالعدؿ عضو لعويسي عبد هللا -
 ممثل الوزير المكمف بالتجارة عضو  بف طالب عبد الحكيـ -
 ممثل الوزير المكمف بالصناعة عضو بالدىاف سفياف -
 نيةالتييئة العمرابالداخمية والجماعات المحمية و ممثل الوزير المكمف  عضو قاسي عمي - -
 ة والفنوف بالثقاف ةالمكمف ةممثل الوزير  عضو بمحنيش ميمود -
 والتنمية الريفية ممثل الوزير المكمف بالفالحة عضو رويبي ىوارؼ بومديف -
 والمواصالت السمكية والالسمكيةممثل الوزير المكمف بالبريد  عضو سحقي جميل -
 ممثل الوالي عضو دراج عبد المؤمف -

 

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

 يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي، 2021أفريل  13مؤرخ في  408رقم  قــرار
 لمركز البحث في البيوتكنولوجيا

 

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

 .المتضمف تعييف أعضاء الحكومة
، 2007أكتوبر سنة  31الموافق  1428شواؿ عاـ  19المؤرخ في  338-07وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .ركز البحث في البيوتكنولوجياوالمتضمف إنشاء م
نوفمبر سنة  24الموافق    1432ذؼ الحجة عاـ  28المؤرخ في  396-11وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ   -

، الذؼ يحدد القانوف األساسي النموذجي لممؤسسة العمومية ذات الطابع العممي والتكنولوجي، السيما 2011
 .منو 21المادة 

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

 

 ُيـقـــــّرر
 

ذؼ الحجة عاـ  28المؤرخ في  396-11مف المرسـو التنفيذؼ رقـ  21تطبيقا ألحكاـ المادة  :األولىالمادة 
، والمذكور أعاله، تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس 2011ر سنة نوفمب 24الموافق  1432

 العممي لمركز البحث في البيوتكنولوجيا كما يأتي:
 

 بالنسبة لباحثي المركز: 
  عبد المالؾ          رزقي -
 كريـ بف ىنية -
 دمحم عبد السالـ دمس -
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 وحيدة زغواف -
 طارؽ  برؼ  -
 شوقي بف سويسي -
 بمقاسـ زعرورؼ  -
 لعربيا كركور -

 

 بالنسبة لمباحثين الخارجين عن المركز: 
 شافية طويل بوقفة -
 بمعيد بوعزة -
 دوادؼ خميفي -
 نور الديف سمطاني -

 

 بالنسبة لمباحثين الوطنيين المقيمين بالخارج: 
 يحي شبموف   -
 سامي جوالح -
 أحسف بومنجل -
 رابح بوخروب -

 

  األعضاء بحكم القانون: 
 مدير المركز عمار عزيوف  

 مدير وحدة بحث فاروؽ  ر          بف ناص
 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. :2 المادة

 2021 أفريل 13 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يتـضمـن تجديــد تـشكـيـمـة لـجنـة الخـدمــات اإلجتـمــاعيـة ، 2021أفريل  13مـؤرخ فـي /أ.ع 20رقم  قــرار
 لدى مديرية الخدمات الجامعية تمنراست 

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، 2006ػو سنة يولي 15الموافػق  1427جمادػ الثانيػة عاـ  19المؤرخ في  03-06بمقتضى األمر رقـ  -

 .المتضمف القانػػوف األساسي العاـ لموظيفة العمومية
، المحدد 1982مايو سنة  15الموافق  1402رجب عاـ  21المؤرخ في  179-82بمقتضى المرسوـ رقـ  -

 .لمحتوػ الخدمػػات اإلجتماعيػػػة وكيفية تمويػػميا
، 1982سبتمبر سنة  11لموافق ا 1402ذؼ القعدة عاـ  23المؤرخ في  303-82بمقتضى المرسوـ رقـ  -

 .المتعمق بتسييػر الخدمات اإلاجتماعية
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 ، يتضمف2021فبراير سنة  21الموافق  1442رجب عاـ  9المؤرخ في  78-21بمقتضى المرسـو الرئاسي رقـ  -
   .تعييف أعضاء الحكومة

ء الديواف الوطني المتضمف إنشا ،2010سنة  جانفي 12ؤرخ في ػالم 15-10ذؼ رقـ ػالمرسوـ التنفيبمقتضى  -
سبتمبر سنة  14المؤرخ في  03/312لمخدمات الجامعية وتنظيمو وعممو، المعدؿ والمتمـ بالمرسوـ التنفيذؼ رقـ 

2003.            
، 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13بمقتضى المرسـو التنفيذؼ رقـ  -

 .العالي والبحث العممي المحدد لصالحيات وزير التعميـ
، يعدؿ ويتمـ القرار الوزارؼ المشترؾ المؤرخ 2016فيفرؼ سنة  17بمقتضى القرار الوزارؼ المشترؾ المؤرخ في  -

، المتضمف إنشاء مديريات الخدمات الجامعية وتحديد مقرىا وقائمة اإلقامات 2004ديسمبر سنة  22في 
 .الجامعية التابعة ليا ومشتمالتيا

، المتضمف تشكيمة أعضاء لجنة الخدمات اإلجتماعية، لػدػ 2021جانفي سنة  20 المؤرخ في لممحضر انظػػػػػػر  -
 مديرية الخدمات الجامعية تمنراست.

 ُيـقـــــّرر
 تجدد تشكيمة لجنة الخدمات اإلجتماعية لدػ مديرية الخدمات الجامعية تمنراست. المـادة األولى:

 إلجتماعية مف األعضاء اآلتية أسماؤىـ:تتكوف لجنة الخدمات ا :2المــادة 
 األعضاء الدائمون: 

 موالؼ سومية، -03 بالخير عبد هللا، -02 يارو عائشة، -01
   حداد سياـ. -05 زقعار صار، -04

 

 األعضاء اإلضافيون:  
 بف يوفل فاطمة. -03 حمدؼ زكرياء، -02 مزرؼ إشراؽ، -01

 

 ( سنوات إبتداء مف تاريخ اإلمضاء عمى ىذا القرار.03ة ثالث )تسرؼ عيدة ىذه المجنة لمد :3المــادة 
يكمف السيػد مديرمديرية الخدمات الجامعية تمنراست بتنفيذ ىػذا القػرار، الذؼ سينشػر في النشرة الرسمية  :4المــادة 

 لمتعميػـ العالي والبحث العممي.
 2021أفريل  13حرر بالجزائر في: 

 بحث العمميع/وزير التعميم العالي وال
 األمين العام

 غوالي نور الدين
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يتـضمـن تجديــد تـشكـيــمــة لـجنـة الخــدمــات اإلجتـمــاعيــة  2021أفريل  13مـؤرخ فـي /أ.ع 21قــرار رقم 
 لــدى جــامعـة غرداية

 

 البحث العممي،إن وزير التعميم العالي و 
، 2006يوليػو سنة  15الموافػق  1427جمادػ الثانيػة عاـ  19المؤرخ في  03-06بمقتضى األمر رقـ  -

 .المتضمف القانػػوف األساسي العاـ لموظيفة العمومية
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، المحدد 1982مايو سنة  15الموافق  1402رجب عاـ  21المؤرخ في  179-82بمقتضى المرسوـ رقـ  -
 الجتماعيػػػة وكيفية تمويػػميا.ا لمحتوػ الخدمػػات

، 1982سبتمبر سنة  11الموافق  1402ذؼ القعدة عاـ  23المؤرخ في  303-82بمقتضى المرسوـ رقـ  -
 اإلجتماعية. المتعمق بتسيير   الخدمات

 ، يتضمف2021فبراير سنة  21الموافق  1442رجب عاـ  9المؤرخ في  78-21بمقتضى المرسـو الرئاسي رقـ  -
  .ء الحكومةتعييف أعضا

 المتضمف إنشاء جامعة غرداية. ،2012سنة جواف  04ؤرخ في مال 248-12ذؼ رقـ يالمرسـو التنفبمقتضى  -
، 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13بمقتضى المرسـو التنفيذؼ رقـ  -

 .المحدد لصالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
، المتضمف التشكيمة النيائية ألعضاء لجنة الخدمات 2021 فيفرؼ سنة 07 را  لممحضر المؤرخ فينظػػػػػً  -

 جامعة غرداية. اإلجتماعية  لدػ
 ُيـقـــــّرر

 

 تجدد تشكيمة لجنة الخدمات اإلجتماعية لدػ جامعة غرداية. المـادة األولى:
 اآلتية أسماؤىـ : تتكوف لجنة الخدمات اإلجتماعية مف األعضاء :2المـــــادة 

 األعضاء الدائمون: 
 شنيني لحسف ، -03 بف أوذينة يوسف ، -02 رسوؼ نصر الديف،  -01
 دمانة أحمد، -06 حجاج عمر، -05 بوضبية سعد ، -04
 قشار باحمد. -09 مريـ شداد، -08 مصطفى زحي، -07

 

  األعضاء اإلضافيون:
 مرواف أوالد ىدار. -03 بف بادة عبد الحميـ، -02 قطيب عبد القادر، -01

 ( سنوات إبتداء مف تاريخ اإلمضاء عمى القرار.03تسرؼ عيدة ىذه المجنة لمدة ثالث ) :3المـــــادة 
 يكمف السيػد مديػر جامعة غرداية، بتنفيػذ ىػذا القػرار والذؼ سينشر في النشرة الرسمية لوزارة التعميػـ :4المـــــادة 

 والبحث العممي.العالي                   
 2021أفريل  13حرر بالجزائر في: 

 ع/وزير التعميم العالي والبحث العممي
 األمين العام

 غوالي نور الدين
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 العممي المجمسيحدد القائمة االسمية ألعضاء  ،2021 أفريل 14مؤرخ في  409رقم  قــرار
 درسة العميا في العموم التطبيقية بتممسانلمم

 

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

 .المتضمف تعييف أعضاء الحكومة
 2013يناير سنة  30الموافق  1434 ربيع األوؿ عاـ 18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 الذؼ يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي.
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 2016يونيو سنة  14الموافق  1437رمضاف عاـ  9المؤرخ في  176-16وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
 منو. 24رسة العميا، السيما المادة الذؼ يحدد القانوف األساسي النموذجي لممد

سنة فبراير  15الموافق  1438عاـ  جمادؼ األولى 18المؤرخ في  82-17 لمرسوـ التنفيذؼ رقـوبمقتضى ا -
 .عميا في العمـو التطبيقيةالتحضيرية في العمـو والتقنيات بتممساف، إلى مدرسة  لمدرسةتحويل ا والمتضمف 2017

المؤرخ  العموـ التطبيقية بتممساف لممدرسة العميا في بالمجمس العممي محضر انتخاب ممثمي األساتذة وبناًء عمى -
 .2021في أوؿ مارس 

 

 ُيـقـــــّرر
 
 

 1437رمضاف عاـ  9المؤرخ في  176-16مف المرسـو التنفيذؼ رقـ  44تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد القائمة االسمية ألعضاء 2016يونيو سنة  14الموافق 

 لممدرسة العميا في العمـو التطبيقية بتممساف. المجمس العممي
لممدرسة العميا في العموـ التطبيقية بتممساف، وفقا لمجدوؿ  تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي :2المادة 

 الممحق بيذا القرار.
عميا في العمـو التطبيقية بتممساف، كل فيما لمدرسة الايكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير  :3المادة 

 ىذا القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. يخصو، بتطبيق
 2021 أفريل 14 فيحرر بالجزائر 

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

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي الذي 2021أفريل  14مؤرخ في ال 409رقم ممحــق القــرار 

 لممدرسة العميا في العموم التطبيقية بتممسان
 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 مدير المدرسة، رئيس المجمس العممي لممدرسة وشريطرويسات ب 1
 مدير مساعد مكّمف بالتعميـ والشيادات والتكويف المتواصل بوكمي حسف فؤاد 2
 مدير مساعد مكّمف بالتكويف في الدكتوراه والبحث العممي والتطوير التكنولوجي واالبتكار وترقية المقاوالتية خفيف سيدؼ دمحم 3
 ر مساعد مكّمف بأنظمة اإلعالـ واالتصاؿ والعالقات الخارجيةمدي شيعمي أنيس 4
 التكويف التحضيرؼ  رئيس قسـ بممكي دمحم 5
 الطور الثاني رئيس قسـ مراد لطفي 6
 التكويف التحضيرؼ  رئيس المجنة العممية لقسـ بف عالؿ رفيق 7
 الطور الثاني رئيس المجنة العممية لقسـ طيور أحمد 8
 أستاذ وىراني طارؽ  9
 أستاذ سيالوؼ دمحم 10
 قسـ "أ" رذ محاضاأست حبشي دمحم 11
 أستاذ محاضر قسـ "أ" عبدلي إيماف 12
 قسـ "أ" رذ محاضاأست خربوش جميمة 13
 قسـ "أ" رذ محاضاأست شمورؼ حفيظة 14
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 "بقسـ " رذ محاضاأست ابراىامي مصطفى أنوار 15
 "أقسـ " مساعدذ اأست بف سيد يزيد 16
 أبو بكر بمقايد بتممساف أستاذ بجامعة عيدؼ دمحمس 17
 أبو بكر بمقايد بتممساف أستاذ بجامعة بشير رضواف 18
 مسؤوؿ المكتبة بف حامد فتيحة 19
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  2019أفريل  24 في مؤرخ 472رقم  قــراريعدل ال ،2021 أفريل 14في مؤرخ  410رقم  قــرار
 عموم اإلعالم الصحافة المكتوبة بكمية يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم الذي

 3قسنطينة -واالتصال والسمعي البصري بجامعة صالح بوبنيدر
 

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

 .المتضمف تعييف أعضاء الحكومة
غشت سنة  23الموافق  1424جمادػ الثانية عاـ  24المؤرخ في 279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 الذؼ يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ. 2003
 2011نوفمبر سنة  28الموافق  1433محـر عاـ  3المؤرخ في  402-11قـ وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ ر  -

 ، المعّدؿ.3المتضمف إنشاء جامعة قسنطينة 
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 الذؼ يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي.
الذؼ يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ  2019أفريل  24 مؤرخ فيال 472رقـ  القػػرار وبموجب -

 .3قسنطينة-عموـ اإلعالـ واالتصاؿ والسمعي البصرؼ بجامعة صالح بوبنيدر الصحافة المكتوبة بكمية
 .2021فرؼ في 23المؤّرخ في  130رقـ  3قسنطينة  -وبناًء عمى إرساؿ جامعة صالح بوبنيدر -

 

 ُيـقـــــّرر
 

 ييدؼ ىذا القرار إلى تعديل القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الصحافة المكتوبة بكمية المادة األولى:
 .3قسنطينة -عموـ اإلعالـ واالتصاؿ والسمعي البصرؼ بجامعة صالح بوبنيدر

عموـ اإلعالـ واالتصاؿ  ـ الصحافة المكتوبة بكميةتحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقس :2المادة 
 ، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.3قسنطينة-والسمعي البصرؼ بجامعة صالح بوبنيدر

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

 2021 أفريل 14 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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المحدد لمقائمة االسمية  2019أفريل  24 مؤرخ فيال 472رقم  الذي يعدل القــرار 2021أفريل  14المؤرخ في  410القــرار رقم بممحــق 
 3قسنطينة-عموم اإلعالم واالتصال والسمعي البصري بجامعة صالح بوبنيدر ألعضاء المجنة العممية لقسم الصحافة المكتوبة بكمية

 الصفـة لمقـباالسم وا الرقم
 رئيس المجنة العممية لمقسـ عادؿ جربوعة 1
 رئيس القسـ فاطمة الزىراء تنيو 2
 أستاذ محاضر قسـ "ب" ياسر أوصالح 3
 أستاذ محاضر قسـ "ب" جماؿ الديف عمراوؼ  4
 أستاذ مساعد قسـ "أ" زياد شييناز 5
 أستاذ مساعد قسـ "أ" سفياف بوعناقة 6

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  2019أفريل  24 مؤرخ فيال 471رقم  ، يعدل القــرار2021أفريل  14مؤرخ في  411قــرار رقم 

 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم االتصال والعالقات العامة بكمية
 3قسنطينة -الح بوبنيدرواالتصال والسمعي البصري بجامعة ص عموم اإلعالم

 

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

  .المتضمف تعييف أعضاء الحكومة
غشت سنة  23الموافق  1424جمادػ الثانية عاـ  24المؤرخ في 279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 الذؼ يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ. 2003
 2011نوفمبر سنة  28الموافق  1433محـر عاـ  3المؤرخ في  402-11وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 ، المعّدؿ.3المتضمف إنشاء جامعة قسنطينة 
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18لمؤرخ في ا 77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 الذؼ يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي.
الذؼ يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ  2019أفريل  24 مؤرخ في 471رقـ  وبموجب القػػرار -

 .3قسنطينة-التصاؿ والسمعي البصرؼ بجامعة صالح بوبنيدرعمـو اإلعالـ وا االتصاؿ والعالقات العامة بكمية
 .2021فيفرؼ  23المؤّرخ في  130رقـ  3قسنطينة-وبناًء عمى إرساؿ جامعة صالح بوبنيدر -

 

 ُيـقـــــّرر
 

ييدؼ ىذا القرار إلى تعديل القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ االتصاؿ والعالقات العامة المادة األولى: 
 .3قسنطينة-عموـ اإلعالـ واالتصاؿ والسمعي البصرؼ بجامعة صالح بوبنيدر كميةب

عموـ اإلعالـ  تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ االتصاؿ والعالقات العامة بكمية :2المادة 
 ار.، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القر 3قسنطينة-واالتصاؿ والسمعي البصرؼ بجامعة صالح بوبنيدر

، كل فيما يخصو، 3قسنطينة-يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة صالح بوبنيدر :3المادة 
 بتطبيق ىذا القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
 2021 أفريل 14 فيحرر بالجزائر 

 وزير التعميم العالي والبحث العممي
 الباقي بن زيانأ.د عبد 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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سمية المحدد لمقائمة اال 2019أفريل  24 مؤرخ فيال 471رقم  الذي يعدل القــرار 2021أفريل  14المؤرخ في  411القــرار رقم بممحــق 
 3قسنطينة-عموم اإلعالم واالتصال والسمعي البصري بجامعة صالح بوبنيدر بكميةاالتصال والعالقات العامة ألعضاء المجنة العممية لقسم 

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجنة العممية لمقسـ مفيدة طاير 1
 رئيس القسـ توفيق عمرؼ  2
 "أ"أستاذ محاضر قسـ  ليمى بولكعيبات 3
 أستاذ محاضر قسـ "أ" سميرة بوشعالة 4
 أستاذ محاضر قسـ "ب" مبارؾ رياف 5
 أستاذ مساعد قسـ "أ" عمارة البشير 6
 أستاذ مساعد قسـ "أ" ىاجر مصباح 7

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  2019أفريل  24 مؤرخ فيال 473رقم  رار، يعدل القــ2021أفريل  14مؤرخ في  412قــرار رقم 

  بكمية الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم السمعي البصري 
 3قسنطينة-عموم اإلعالم واالتصال والسمعي البصري بجامعة صالح بوبنيدر

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، 2021فبرايػػػػر سػػػػنة  21الموافػػػػق  1442رجػػػػب عػػػػاـ  9فػػػػي المػػػػؤرخ  78-21بمقتضػػػػى المرسػػػػـو الرئاسػػػػي رقػػػػـ  -

  .المتضمف تعييف أعضاء الحكومة
غشػػت سػػنة  23الموافػػق  1424جمػػادػ الثانيػػة عػػاـ  24المػػؤرخ فػػي 279-03وبمقتضػػى المرسػػـو التنفيػػذؼ رقػػـ  -

 الذؼ يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ. 2003
 2011نػػوفمبر سػػنة  28الموافػػق  1433محػػـر عػػاـ  3المػػؤرخ فػػي  402-11مرسػػـو التنفيػػذؼ رقػػـ وبمقتضػػى ال -

 ، المعّدؿ.3المتضمف إنشاء جامعة قسنطينة 
 2013ينػاير سػنة  30الموافػق  1434ربيػع األوؿ عػاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 ث العممي.الذؼ يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبح
الػذؼ يحػدد القائمػة االسػمية ألعضػاء المجنػة العمميػة لقسػـ  2019أفريػل  24 مػؤرخ فػي 473رقػـ  وبموجب القػػػرار -

 .3قسنطينة-عموـ اإلعالـ واالتصاؿ والسمعي البصرؼ بجامعة صالح بوبنيدر بكمية السمعي البصرؼ 
 .2021فيفرؼ  23في  المؤّرخ 130رقـ  3قسنطينة-وبناًء عمى إرساؿ جامعة صالح بوبنيدر -

 

 ُيـقـــــّرر
 

ييدؼ ىذا القرار إلى تعديل القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ السمعي البصرؼ بكمية  المادة األولى:
 .3قسنطينة-عموـ اإلعالـ واالتصاؿ والسمعي البصرؼ بجامعة صالح بوبنيدر

ة لقسـ السمعي البصرؼ بكمية عموـ اإلعالـ واالتصاؿ تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممي :2المادة 
 وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار. ،3قسنطينة-والسمعي البصرؼ بجامعة صالح بوبنيدر
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، كل فيما يخصو، 3قسنطينة-يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة صالح بوبنيدر :3المادة 
 ر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.بتطبيق ىذا القرار الذؼ سينش

 2021 أفريل 14 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

المحدد لمقائمة االسمية  2019أفريل  24 مؤرخ فيال 473رقم  الذي يعدل القــرار 2021أفريل  14المؤرخ في  412القــرار رقم بممحــق 
 3قسنطينة -عموم اإلعالم واالتصال والسمعي البصري بجامعة صالح بوبنيدر بكمية السمعي البصري ألعضاء المجنة العممية لقسم 

 الصفـة لمقـباالسم وا الرقم
 رئيس المجنة العممية لمقسـ مناؿ قدواح  1
 رئيس القسـ لطفي عمي قشي 2
 أستاذ محاضر قسـ "أ" ابتساـ دراجي  3
 أستاذ محاضر قسـ "ب" أحالـ بولكعيبات 4
 أستاذ مساعد قسـ "أ" إيماف قرقورؼ  5
 أستاذ مساعد قسـ "ب" بوروبي عبد اليادؼ 6
 ساعد قسـ "ب"أستاذ م وداد زيتوني 7

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الذي  2019أفريل  24 مؤرخ فيال 481رقم  ، يعدل القــرار2021أفريل  14مؤرخ في  413قــرار رقم 

 3ةقسنطين-بجامعة صالح بوبنيدر العموم السياسية المجمس العممي بكميةيحدد القائمة االسمية ألعضاء 
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، 2021فبرايػػػػر سػػػػنة  21الموافػػػػق  1442رجػػػػب عػػػػاـ  9المػػػػؤرخ فػػػػي  78-21بمقتضػػػػى المرسػػػػـو الرئاسػػػػي رقػػػػـ  -

  .المتضمف تعييف أعضاء الحكومة
غشػػت سػػنة  23الموافػػق  1424جمػػادػ الثانيػػة عػػاـ  24المػػؤرخ فػػي 279-03وبمقتضػػى المرسػػـو التنفيػػذؼ رقػػـ  -

 ؼ يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ.الذ 2003
 2011نػػوفمبر سػػنة  28الموافػػق  1433محػػـر عػػاـ  3المػػؤرخ فػػي  402-11وبمقتضػػى المرسػػـو التنفيػػذؼ رقػػـ  -

 ، المعّدؿ.3المتضمف إنشاء جامعة قسنطينة 
 2013ينػاير سػنة  30الموافػق  1434وؿ عػاـ ربيػع األ 18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 الذؼ يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي.
المجمػػس العممػػي الػػذؼ يحػػدد القائمػػة االسػػمية ألعضػػاء  2019أفريػػل  24 مػػؤرخ فػػيال 481رقػػـ  وبموجػػب القػػػػرار -

 .3قسنطينة-بجامعة صالح بوبنيدر العمـو السياسية بكمية
 .2021مارس  11في  المؤّرخ 198رقـ  3قسنطينة-جامعة صالح بوبنيدرإرساؿ وبناًء عمى  -

 

 ُيـقـــــّرر
 

العموـ السياسية بجامعة  ييدؼ ىذا القرار إلى تعديل القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية المادة األولى:
 .3قسنطينة-صالح بوبنيدر
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، 3قسنطينة -العمـو السياسية بجامعة صالح بوبنيدر ي لكميةتحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العمم :2المادة 
 وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.

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

 2021 أفريل 14 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

  2019أفريل  24 مؤرخ فيال 481رقم  الذي يعدل القــرار 2021أفريل  14 المؤرخ في 413القــرار رقم بممحــق 
 3قسنطينة -بجامعة صالح بوبنيدر العموم السياسية المجمس العممي بكميةالمحدد لمقائمة االسمية ألعضاء 

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 ذوؼ مصّف األستاذية عف قسـ التنظيـ اإلدارؼ والسياسي رئيس المجمس العممي لمكمية، ممّثل األساتذة بف عبد الرحماف يسمينة 1
 عميدة الكمية فريمش مميكة 2
 نائب العميد مكّمف بالدراسات والمسائل المرتبطة بالطمبة زروؽ  البشير دمحم 3
 نائب العميد مكّمف بما بعد التدّرج والبحث العممي والعالقات الخارجية بودردابف منيرة 4
 يس قسـ التنظيـ اإلدارؼ والسياسيرئ حواس زىيرة 5
 رئيس قسـ العالقات الدولية لعمارة نوفل 6
 رئيس المجنة العممية لقسـ التنظيـ اإلدارؼ والسياسي بوريش رياض 7
 رئيس المجنة العممية لقسـ العالقات الدولية دمدـو رضا 8
 عالقات الدوليةممّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عف قسـ ال بوروبي عبد المطيف 9
 ممّثل عف األساتذة المساعديف عشاشي دمحم 10
 ممّثل عف األساتذة المساعديف ديب نبيل 11
 مسؤولة المكتبة عروؼ منى 12
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  2019نوفمبر  20ؤّرخ في المـ 1937 رقـم ، يعدل القــرار2021أفريل  14مؤرخ في  414قــرار رقم 
 جيجل-دمحم الصديق بن يحيلجامعة  د القائمـة االسمية ألعضاء المجمس العممييحـدّ  ذيال

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، 2021فبرايػػػػر سػػػػنة  21الموافػػػػق  1442رجػػػػب عػػػػاـ  9المػػػػؤرخ فػػػػي  78-21بمقتضػػػػى المرسػػػػـو الرئاسػػػػي رقػػػػـ  -

  .ةالمتضمف تعييف أعضاء الحكوم
يوليػػو سػػنة  22الموافػػق  1424جمػػادػ األولػػى عػػاـ  22المػػؤرخ فػػي  258-03وبمقتضػػى المرسػػـو التنفيػػذؼ رقػػـ  -

 والمتضمف إنشاء جامعة جيجل، المعّدؿ والمتّمـ. 2003
غشت سنة  23الموافق  1424جمادػ الثانية عاـ  24 المؤرخ في 279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

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

 الذؼ يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي.
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الذؼ يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي  2019نوفمبر  20المػؤّرخ في  1937وبموجب القرار رقـ  -
 جيجل.-لجامعة دمحم الصديق بف يحي

 .2021مارس  23المؤّرخ في  258جيجل رقـ -وبناًء عمى إرساؿ جامعة دمحم الصديق بف يحي -
 

 ُيـقـــــّرر
 

امعة دمحم الصديق بف ييدؼ ىذا القرار إلى تعديل القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لج المادة األولى:
 جيجل.-يحي

جيجل، -تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي المجمس العممي لجامعة دمحم الصديق بف يحي :2المادة 
 وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.

ما يخصو، جيجل، كل في-يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة دمحم الصديق بف يحي :3المادة 
 بتطبيق ىذا القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
 2021 أفريل 14 فيحرر بالجزائر 

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

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
  2019نوفمبر  20المـؤّرخ في  1937 رقـم الذي يعدل القــرار 2021أفريل  14المؤرخ في  414 رقـمممحــق بالقـرار 

 جيجل-دمحم الصديق بن يحيلجامعة  مقائمـة االسمية ألعضاء المجمس العمميلد حـدّ الم
 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 مدير الجامعة، رئيس المجمس العممي لمجامعة ميرش حمزةع 1

نائب مدير الجامعة مكّمف بالتكويف العالي في الطور األوؿ والثاني والتكويف المتواصل والشيادات  بف زايد رياض 2
 والتكويف العالي في التدرج

ثالث والتأىيل الجامعي والبحث العممي نائب مدير الجامعة مكّمف بالتكويف العالي في الطور ال تيمبي عبد الناصر  3
 والتكويف العالي فيما بعد التدرج

 نائب مدير الجامعة مكّمف بالعالقات الخارجية والتعاوف والتنشيط واالتصاؿ والتظاىرات العممية بوىالي عمر  4
 نائب مدير الجامعة مكّمف بالتنمية واالستشراؼ والتوجيو بوجردة نصر الديف 5
 عميد كمية العمـو والتكنولوجيا  الرشيدمقيدش دمحم 6
 عميد كمية العمـو الدقيقة واإلعالـ اآللي بوطاوؼ نور الديف 7
 عميد كمية عمـو الطبيعة والحياة لغوشي السعيد 8
 عميد كمية الحقوؽ والعمـو السياسية كاممي مراد 9
 التسييرعميد كمية العمـو االقتصادية والتجارية وعمـو  بولحية الطيب 10
 عميد كمية اآلداب والمغات شويط عبد العزيز 11
 عميد كمية العمـو اإلنسانية واالجتماعية شكور سعيد شوقي 12
 رئيس المجمس العممي لكمية العمـو والتكنولوجيا زازوة عمي 13
 رئيس المجمس العممي لكمية العمـو الدقيقة واإلعالـ اآللي بوناميس عبد الحفيع 14
 رئيس المجمس العممي لكمية عمـو الطبيعة والحياة رة فارسكساس 15
 رئيس المجمس العممي لكمية الحقوؽ والعمـو السياسية خشموف مميكة 16
 رئيس المجمس العممي لكمية العمـو االقتصادية والتجارية وعمـو التسيير عيسى نجيمي 17



  2021-الثاني الثالثي-النشرة الرسمية                      -قانونيةمديرية الشؤون ال-                     وزارة التعميم العالي والبحث العممي   109

 

 

 

 رئيس المجمس العممي لكمية اآلداب والمغات قحاـ توفيق 18
 رئيس المجمس العممي لكمية العمـو اإلنسانية واالجتماعية صيفور سميـ 19
 ممّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عف كمية العمـو والتكنولوجيا نار نجـ الديفالبو  20
 ممّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عف كمية العمـو والتكنولوجيا بغوؿ محمود رياض 21
 مة األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عف كمية العمـو الدقيقة واإلعالـ اآلليممثّ  بمغبسي زوينة 22
 ممّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عف كمية العمـو الدقيقة واإلعالـ اآللي خميمي إسماعيل 23
 ممّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عف كمية عمـو الطبيعة والحياة دبيش طو حسيف 24
 ّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عف كمية عمـو الطبيعة والحياةمم عكرـو سعاد 25
 ممّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عف كمية الحقوؽ والعمـو السياسية بوشكيوة عبد الحميـ 26
 ممّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عف كمية الحقوؽ والعمـو السياسية موكة عبد الكريـ 27
 ل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عف كمية العمـو االقتصادية والتجارية وعمـو التسييرممثّ  حميمدات صالح 28
 ممّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عف كمية العمـو االقتصادية والتجارية وعمـو التسيير بوبموطة بالؿ 29
 ممّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عف كمية اآلداب والمغات شقوفي راشد 30
 ممّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عف كمية اآلداب والمغات قديدح الحاج 31
 ممّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عف كمية العمـو اإلنسانية واالجتماعية بواب رضواف 32
 ممّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عف كمية العمـو اإلنسانية واالجتماعية حديد يوسف 33
 ممّثمة عف األساتذة المساعديف  مةشيباني عقي 34
 ممّثل عف األساتذة المساعديف واعر بمقاسـ 35
 1سطيف -أستاذ بجامعة فرحات عباس معماش مصطفى 36
 1قسنطينة -أستاذ بجامعة األخوة منتورؼ  بوالصوؼ رابح 37
 مسؤوؿ المكتبة المركزية كساسرة محي الديف 38
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
د يحـدّ الذي  2020مارس  15المـؤّرخ في  252 رقـم ، يعدل القــرار2021أفريل  14مؤرخ في  415رقم قــرار 

 جيجل -دمحم الصديق بن يحيجامعة لكمية الحقوق والعموم السياسية ب القائمـة االسمية ألعضاء المجمس العممي
 

 ث العممي،إن وزير التعميم العالي والبح
، 2021فبرايػػػػر سػػػػنة  21الموافػػػػق  1442رجػػػػب عػػػػاـ  9المػػػػؤرخ فػػػػي  78-21بمقتضػػػػى المرسػػػػـو الرئاسػػػػي رقػػػػـ  -

  .المتضمف تعييف أعضاء الحكومة
يوليػػو سػػنة  22الموافػػق  1424جمػػادػ األولػػى عػػاـ  22المػػؤرخ فػػي  258-03وبمقتضػػى المرسػػـو التنفيػػذؼ رقػػـ  -

 ؿ والمتّمـ.والمتضمف إنشاء جامعة جيجل، المعدّ  2003
غشت سنة  23الموافق  1424جمادػ الثانية عاـ  24المؤرخ في 279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

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

 الذؼ يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي.
 د القائمػة االسمية ألعضاء المجمس العممييحػدّ  ذؼال 2020مارس  15المػؤّرخ في  252وبموجب القرار رقـ  -

 .جيجلجامعة لكمية الحقوؽ والعموـ السياسية ب
 .2021مارس  09المؤّرخ في  196يجل رقـ ج -وبناًء عمى إرساؿ جامعة دمحم الصديق بف يحي -
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 ُيـقـــــّرر
ييدؼ ىذا القرار إلى تعديل القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية الحقوؽ والعموـ السياسية  المادة األولى:

 جيجل.-بجامعة دمحم الصديق بف يحي
والعمـو السياسية بجامعة دمحم الصديق بف تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية الحقوؽ  :2المادة 

 جيجل، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.-يحي
جيجل، كل فيما يخصو، -يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة دمحم الصديق بف يحي :3المادة 

 لعممي.بتطبيق ىذا القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث ا
 2021 أفريل 14 فيحرر بالجزائر 

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

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
  2020مارس  15المـؤّرخ في  252 رقـم الذي يعدل القــرار  2021أفريل  14المؤرخ في  415 رقـمممحــق بالقـرار 

 جيجل-دمحم الصديق بن يحيجامعة بلكمية الحقوق والعموم السياسية  مقائمـة االسمية ألعضاء المجمس العمميلد حـدّ الم
 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 ة ذوؼ مصّف األستاذية عف قسـ الحقوؽ رئيس المجمس العممي لمكمية، ممّثل األساتذ خشموف مميكة 1
 عميد الكمية  كاممي مراد 2
 نائب العميد مكّمف بالدراسات والمسائل المرتبطة بالطمبة  مسعوداف إلياس 3
 نائب العميد مكّمف بما بعد التدّرج والبحث العممي والعالقات الخارجية كريبش نبيل 4
 رئيس قسـ الحقوؽ  بوشميف نور الديف 5
 رئيس قسـ العمـو السياسية امنة رشيدعث 6
 رئيس المجنة العممية لقسـ الحقوؽ  لرقـ رشيد 7
 رئيس المجنة العممية لقسـ العمـو السياسية لعيساني بالؿ 8
 ممّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عف قسـ الحقوؽ  خالؼ فاتح 9
 ـ العمـو السياسيةممثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عف قس كشوط عبد الرفيق 10
 ممّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عف قسـ العمـو السياسية أدماـ شيرزاد 11
 ممّثل عف األساتذة المساعديف بوالكور عبد الغني 12
 ممّثل عف األساتذة المساعديف يحياوؼ مختار 13
 مدير مخبر بحث قريمس عبد الحق 14
 مدير مخبر بحث بوشكيوة عبد الحميـ 15
 مسؤوؿ المكتبة العجرود الزىرة 16
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحّدد  2019سبتمبر  18المؤرخ في  1546، يعّدل القرار رقم 2021أفريل  14مـــؤرخ في  416رقم قــرار 
 سيدي بمعباس -ة بجامعة جياللي ليابسعموم الطبيعة والحياكّمية لمقائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي ل

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2021سػػػػنة  فبرايػػػػر 21الموافػػػػق  1442عػػػػاـ  رجػػػػب 9خ فػػػػي المػػػػؤرّ  78-21لمرسػػػػـو الرئاسػػػػي رقػػػػـ بمقتضػػػػى ا -

 .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة
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الموافػػػق أّوؿ غشػػػت سػػػنة  1409ذؼ الحجػػػة عػػػاـ  29المػػػؤرخ فػػػي  141-89وبمقتضػػػى المرسػػػـو التنفيػػػذؼ رقػػػـ  -
 .والمتضمف إنشاء جامعة سيدؼ بمعباس، المعّدؿ والمتّمـ 1989

غشػػت سػػنة  23الموافػػق  1424جمػػادػ الثانيػػة عػػاـ  24المػػؤرخ فػػي  279-03وبمقتضػػى المرسػػـو التنفيػػذؼ رقػػـ  -
 .الذؼ يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ 2003

 2013ينػاير سػنة  30الموافػق  1434ربيػع األوؿ عػاـ  18المؤرخ في  77-13ضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ وبمقت -
 .الذؼ يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي

الػذؼ يحػّدد القائمػة االسػمية ألعضػاء المجمػس العممػي  2019سػبتمبر  18المؤرخ في  1546وبموجب القرار رقـ  -
 .سيدؼ بمعباس-ة والحياة بجامعة جياللي ليابسعمـو الطبيعكّمية ل

 -وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجمس العممي لكّمية عموـ الطبيعػة والحيػاة بجامعػة جياللػي ليػابس -
 .2019فيفرؼ  28سيدؼ بمعباس المؤّرخ في 

 

 ُيـقـــــّرر
 

ألعضاء المجمس لكّمية عموـ الطبيعة والحياة بجامعة ييدؼ ىذا القرار إلى تعديل القائمة االسمية  المادة األولى:
 سيدؼ بمعباس.-جياللي ليابس

سيدؼ -تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكّمية عموـ الطبيعة والحياة بجامعة جياللي ليابس: 2المادة 
 بمعباس، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.

سيدؼ بمعباس، كل فيما -والتكويف العالييف ومدير جامعة جياللي ليابسيكمف المدير العاـ لمتعميـ  :3المادة 
 يخصو، بتطبيق ىذا القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

 2021 أفريل 14 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

  2019سبتمبر  18المؤرخ في  1546الذي يعّدل القرار رقم  2021أفريل  14المـــؤرخ في  416رقم  رارــبالق ممحق
 سيدي بمعباس-عموم الطبيعة والحياة بجامعة جياللي ليابس كّميةالمحّدد لمقائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي ل

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 عمـو المحيط قسـعف  ممّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية، يةرئيس المجمس العممي لمكمّ  يوسف عّمار 1
 عميد الكمية منادؼ نور الديف 2
 ل المرتبطة بالطمبةنائب العميد مكّمف بالدراسات والمسائ زايرؼ دمحم 3
 نائب العميد مكّمف بما بعد التدّرج والبحث العممي والعالقات الخارجية بوزيدؼ دمحم عمي 4
 البيولوجيارئيس قسـ  عالـ مصطفى 5
 العمـو الفالحيةرئيس قسـ  حدد مصطفى 6
 عمـو المحيطرئيس قسـ  ممياني حبيب 7
 بيولوجياال رئيس الّمجنة العممية لقسـ حرير نورية  8
 العمـو الفالحية رئيس الّمجنة العممية لقسـ بمماموف أحمد رضا 9
 عمـو المحيط الّمجنة العممية لقسـ رئيس بف عمي فوزية 10
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 البيولوجيا قسـ عف ممّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية زحزاح ثورية 11
 ولوجياالبي قسـ عف ممّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية مزياني سميرة 12
 العمـو الفالحية قسـ عف ممّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية غومارؼ سامية 13
 العمـو الفالحية قسـعف  ممّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية فرطوط ناجية 14
 عف قسـ المحيط ممّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية محدادؼ  زىير 15
 اعديفاألساتذة المسعف ممّثل  شريف خديجة 16
 األساتذة المساعديفعف  ممّثل رقيق دمحم مختار 17
 مديرة مخبر بحث دموش عباسية 18
 مديرة مخبر بحث بف عمي مغربي عائشة 19
 مدير مخبر بحث شريفي قويدر 20
 مدير مخبر بحث عبوني بوزياف 21
 مسؤوؿ المكتبة دمحم رمدـو 22
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ةالعممي المجنةلقائمة االسمية ألعضاء اد حدّ ي ،2021 أفريل 14مؤرخ في  417رقم  قــرار
 لقسم الفيزياء بالمدرسة العميا لألساتذة باألغواط

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، 2021فبرايػػػػر سػػػػنة  21الموافػػػػق  1442رجػػػػب عػػػػاـ  9المػػػػؤرخ فػػػػي  78-21بمقتضػػػػى المرسػػػػـو الرئاسػػػػي رقػػػػـ  -

 .المتضمف تعييف أعضاء الحكومة
 2011غشت سنة  22الموافق  1432رمضاف عاـ  11المؤرخ في  301-11وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 إنشاء مدرسة عميا لألساتذة باألغواط. المتضّمف
الذؼ  2013يونيو سنة  28الموافق  1434ربيع األوؿ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 يحّدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي.
 2016يونيو سنة  14الموافق  المو 1437رمضاف عاـ  9المؤرخ في  176-16 وبمقتضى المرسـو التنفيذؼ رقـ -

 الذؼ يحدد القانوف األساسي النموذجي لممدرسة العميا.
ة لقسـ الفيزياء بالمدرسة العميا لألساتذة باألغواط المؤرخ العممي مجنةوبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بال -

 .2021جانفي  13في 
 

 ُيـقـــــّرر
 

 1437رمضاف عاـ  9المؤرخ في  176-16مف المرسـو التنفيذؼ رقـ  50تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
إلى تحديد القائمة االسمية ألعضاء  ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار2016يونيو سنة  14الموافق 
 لقسـ الفيزياء بالمدرسة العميا لألساتذة باألغواط. ةالعممي المجنة

، وفقا لقسـ الفيزياء بالمدرسة العميا لألساتذة باألغواط ةالعممي المجنةتحدد القائمة االسمية ألعضاء  :2المادة 
 لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.
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عاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير المدرسة العميا لألساتذة باألغواط، كل فيما يخصو، يكمف المدير ال :3المادة 
 بتطبيق ىذا القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
 2021 أفريل 14 فيحرر بالجزائر 

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

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 

 ةالعممي المجنةلقائمة االسمية ألعضاء اد حدّ يالذي  2021 أفريل 14مؤرخ في ال 417رقم  رارـق بالقـممح
 غواطلقسم الفيزياء بالمدرسة العميا لألساتذة باأل

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 لمقسـ رئيس المجنة العممية رقية محفوظي 1
 قسـالرئيس  حسيف مراح 2
 ذ محاضر قسـ "أ"اأست رشيد صويمح 3
 "بذ محاضر قسـ "اأست عبد العزيز بف الصغير 4
 قسـ "أ" مساعدذ اأست خالد بريكي 5
 قسـ "أ" مساعدذ اأست أحمد صيادؼ 6
 قسـ "أ" مساعدذ اأست  بومعزةبف حرز هللا 7
 قسـ "أ" مساعدذ اأست منى سعاد بريكي 8
 مشارؾ ذاأست مداني شنافي 9

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  2019مارس  17المؤرخ في  286م ـرق يعدل القــرار ،2021أفريل  14مؤرخ في  418قــرار رقم 

 لممدرسة العميا لألساتذة باألغواط ة االسمية ألعضاء المجمس العمميمقائملد حدّ الم
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، 2021فبرايػػػػر سػػػػنة  21الموافػػػػق  1442رجػػػػب عػػػػاـ  9المػػػػؤرخ فػػػػي  78-21بمقتضػػػػى المرسػػػػـو الرئاسػػػػي رقػػػػـ  -

  .المتضمف تعييف أعضاء الحكومة
 2011غشػت سػنة  22الموافػق  1432رمضػاف عػاـ  11لمؤرخ فػي ا 301-11وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 إنشاء مدرسة عميا لألساتذة باألغواط. المتضّمف
الذؼ  2013يونيو سنة  28الموافق  1434ربيع األوؿ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 يحّدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي.
 2013جػػانفي سػػنة  30الموافػػق  1430رمضػػاف عػػاـ  9المػػؤرخ فػػي  176-16 التنفيػػذؼ رقػػـوبمقتضػػى المرسػػـو  -

 الذؼ يحدد القانوف األساسي النموذجي لممدرسة العميا.
 مقائمػػة االسػػمية ألعضػػاء المجمػػس العممػػيلد حػػدّ الم 2019مػػارس  17المػػؤرخ فػػي  286ـ ػرقػػ وبموجػػب القػػػػرار  -

 لممدرسة العميا لألساتذة باألغواط.
 07اًء عمػػى محضػػر انتخػاب ممّثمػػي األسػػاتذة بػػالمجمس العممػي لممدرسػػة العميػػا لألسػاتذة بػػاألغواط المػػؤرخ فػػي وبنػ  -

 .2019فيفرؼ 
 ُيـقـــــّرر
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ييدؼ ىذا القرار إلى تعديل القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لممدرسة العميا لألساتذة  المادة األولى:
 باألغواط.

االسمية ألعضاء المجمس العممي لممدرسة العميا لألساتذة باألغواط، وفقا لمجدوؿ الممحق  تحدد القائمة :2المادة 
 بيذا القرار.

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

 2021 أفريل 14 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

  2019مارس  17المؤرخ في  286م ـرق ، الذي يعدل القــرار2021أفريل  14المؤرخ في  418رقم  رارـق بالقـممح
 لممدرسة العميا لألساتذة باألغواط مقائمة االسمية ألعضاء المجمس العمميلد حدّ الم

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 مدير المدرسة، رئيس المجمس العممي لممدرسة خالد بوزياني 1
 مدير مساعد مكّمف بالتكويف في الدكتوراه والبحث العممي والتطوير التكنولوجي واالبتكار وترقية المقاوالتية بمخضرعبد القادر  2
 مدير مساعد مكّمف بالتعميـ والشيادات والتكويف المتواصل طيب كباش 3
 مدير مساعد مكّمف بأنظمة اإلعالـ واالتصاؿ والعالقات الخارجية عالء الديف قوقة 4
 رئيس قسـ الفيزياء مصطفى الزاوؼ  5
 رئيس قسـ الرياضيات نبيل تاىمي 6
 رئيسة قسـ العمـو الطبيعية بوبكة عتيقة 7
 رئيس قسـ المغة العربية بمقاسـ حمامة 8
 رئيس قسـ المغة الفرنسية لعجاؿ طرباؽ 9
 رئيس قسـ المغة اإلنجميزية مراد داودؼ 10
 الفيزياء رئيس قسـ حسيف مراح 11
 رئيس المجنة العممية لقسـ المغة العربية الطاىر لوصيف 12
 رئيسة المجنة العممية لقسـ المغة الفرنسية والي خولة 13
 الفيزياء رئيس المجنة العممية رقية محفوظي 14
 ذاأست مفتاح بف عروس 15
 ذ محاضر قسـ "أ"اأست مبروؾ قسمية 16
 ذ محاضر قسـ "أ"اأست دمحم قرادؼ 17
 "أذ محاضر قسـ "اأست ميفة بولفعةخ 18
 "بذ محاضر قسـ "اأست سحيرؼ كماؿ 19
 قسـ "أ" مساعدذ اأست السعيد صديقي 20
 "بقسـ " مساعدذ اأست ماريا باؼ بومرزاؽ 21
 مشارؾ ذاتأس عيسى لحرش 22
 أستاذ بجامعة عمار الثميجي باألغواط الزىرة بف داود 23
 معة عمار الثميجي باألغواطأستاذ بجا عطا هللا بف عمية 25
 مسؤوؿ المكتبة دمحم بنياف 25

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ



  2021-الثاني الثالثي-النشرة الرسمية                      -قانونيةمديرية الشؤون ال-                     وزارة التعميم العالي والبحث العممي   115

 

 

 

 يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي ،2021 أفريل 14مؤرخ في  419قــرار رقم 
 الجمفة-لكمية العموم االقتصادية والعموم التجارية وعموم التسيير بجامعة زيان عاشور

 

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

 المتضمف تعييف أعضاء الحكومة. 
غشت سنة  23الموافق  1424جمادػ الثانية عاـ  24المؤرخ في 279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 الذؼ يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ.  2003
والمتضمف  2009يناير سنة  4الموافق  1430محـر عاـ 7المؤرخ في  09-09لمرسوـ التنفيذؼ رقـ وبمقتضى ا -

 إنشاء جامعة الجمفة، المعّدؿ والمتّمـ.
 2013يناير سنة    30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 والبحث العممي. الذؼ يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي
الذؼ يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي  2018جانفي  28في المؤّرخ  650وبموجب القرار رقـ  -

 لكمية العمـو االقتصادية والعمـو التجارية وعمـو التسيير بجامعة الجمفة.
ية والعموـ التجارية وعمـو وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجمس العممي لكمية العموـ االقتصاد -

 .2021فيفرؼ  11الجمفة المؤّرخ في  -التسيير بجامعة زياف عاشور
 

 ُيـقـــــّرر
 

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

تحديد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية العموـ االقتصادية والعموـ التجارية وعموـ التسيير 
 .الجمفة -بجامعة زياف عاشور

موـ التسيير العموـ االقتصادية والعموـ التجارية وع : تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية2المادة 
 الجمفة، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.-بجامعة زياف عاشور

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

 2021أفريل  14 فيئر حرر بالجزا
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 مس العممييحّدد القائمة االسمية ألعضاء المج 2021أفريل  14مؤرخ في  419رقم  رارــممحق بالق
 الجمفة-لكمية العموم االقتصادية والعموم التجارية وعموم التسيير بجامعة زيان عاشور

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
  المالية والمحاسبيةرئيس المجمس العممي لمكمية، ممّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عف قسـ العمـو  حديدؼ آدـ  1
 عميد الكمية  حميدة مختار 2
 نائب العميد مكّمف بالدراسات والمسائل المرتبطة بالطمبة  ىزرشي طارؽ  3
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 نائب العميد مكّمف بما بعد التدّرج والبحث العممي والعالقات الخارجية قشاـ اسماعيل 4
 رئيس قسـ عمـو التسيير  خالدؼ دمحم 5
 رئيس قسـ العمـو المالية والمحاسبية  قماف عمر 6
 س قسـ العمـو االقتصاديةرئي قصرؼ دمحم عادؿ 7
 رئيس قسـ العمـو التجارية الجودؼ دمحم عمي 8
 رئيس المجنة العممية لقسـ عمـو التسيير  عسالي بولرباح 9
 رئيس المجنة العممية لقسـ العمـو المالية والمحاسبية  عيجولي خالد 10
 رئيس المجنة العممية لقسـ العمـو االقتصادية شيبوط سميماف 11
 رئيس المجنة العممية لقسـ العمـو التجارية مرزؽ سعد 12
 ممّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عف قسـ العمـو االقتصادية لباز أميف 13
 ممّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عف قسـ العمـو االقتصادية مروش يوسف 14
 ـ التسييرممّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عف قسـ عمو  بورقبة لخضر 15
 ممّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عف قسـ عمـو التسيير بف عمية لخضر 16
 ممّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عف قسـ العمـو التجارية يونسي مصطفى 17
 ممّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عف قسـ العمـو التجارية يحياوؼ عبد الحفيع 18
 المالية والمحاسبيةل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عف قسـ العمـو ممثّ  بف عيسى بف عمية 19
 ممّثل األساتذة المساعديف عز الديف عمي 20
 ممّثل األساتذة المساعديف بف يحي ناجي 21
 مدير مخبر بحث نوؼ طو حسيف 22
 مدير مخبر بحث ضيف أحمد 23
 مسؤوؿ المكتبة ضبع مقدـ 24
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 ة لقسم عمومالعممي المجنةيحّدد القائمة االسمية ألعضاء ، 2021أفريل  14مؤرخ في  420قــرار رقم 
 الجمفة-كمية العموم االقتصادية والعموم التجارية وعموم التسيير بجامعة زيان عاشورالمالية والمحاسبة ب

 

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

 المتضمف تعييف أعضاء الحكومة. 
غشت سنة  23الموافق  1424جمادػ الثانية عاـ  24المؤرخ في 279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ. الذؼ يحّدد مياـ الجامعة والقواعد  2003
والمتضمف  2009يناير سنة  4الموافق  1430محـر عاـ 7المؤرخ في  09-09وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 إنشاء جامعة الجمفة، المعّدؿ والمتّمـ.
 2013اير سنة   ين 30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 الذؼ يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي.
المجنة العممية لقسـ الذؼ يحّدد القائمة االسمية ألعضاء  2017فيفرؼ  12المؤّرخ في  185وبموجب القرار رقـ  -

 جمفة.االقتصادية والعمـو التجارية وعمـو التسيير بجامعة ال عمـو المالية والمحاسبة بكمية العموـ
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العموـ االقتصادية المجنة العممية لقسـ عموـ المالية والمحاسبة بكمية بوبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة  -
 .2020فيفرؼ  21الجمفة المؤّرخ في -والعمـو التجارية وعمـو التسيير بجامعة زياف عاشور

 

 ُيـقـــــّرر
 

عاـ  جمادػ الثانية 24المؤرخ في  279-03سوـ التنفيذؼ رقـ مف المر  48 ةتطبيقا ألحكاـ الماد المادة األولى:
، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد 2003غشت سنة  23الموافق  1424

العمـو االقتصادية والعمـو المالية والمحاسبة بكمية  المجنة العممية لقسـ عموـالقائمة االسمية ألعضاء 
 .الجمفة-ـ التسيير بجامعة زياف عاشورالتجارية وعمو 

العموـ االقتصادية المالية والمحاسبة بكمية  المجنة العممية لقسـ عموـ: تحدد القائمة االسمية ألعضاء 2المادة 
 الجمفة، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.-والعمـو التجارية وعمـو التسيير بجامعة زياف عاشور

الجمفة، كل فيما يخصو، بتطبيق -ـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة زياف عاشوريكمف المدير العا :3المادة 
 العالي والبحث العممي.ىذا القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ 

 2021أفريل  14 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 المجنة العممية لقسم عموم المالية والمحاسبةيحّدد القائمة االسمية ألعضاء الذي  2021أفريل  14مؤرخ في ال 420رقم  رارــممحق بالق
 الجمفة-سيير بجامعة زيان عاشورالعموم االقتصادية والعموم التجارية وعموم التبكمية 

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجنة العممية لمقسـ عيجولي خالد 1
 رئيس القسـ قماف عمر 2
 أستاذ محاضر قسـ "أ" حديدؼ آدـ 3
 أستاذ محاضر قسـ "أ" بف موفقي عمي 4
 أستاذ محاضر قسـ "أ" بف عمية بف عيسى 5
 ضر قسـ "ب"أستاذ محا حوة عبد القادر 6
 أستاذ محاضر قسـ "ب" خيرؼ عبد الكريـ 7
 أستاذ مساعد قسـ "أ" بمعدؿ بايزيد 8
 أستاذ مساعد قسـ "أ" قوادؼ دمحم 9

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  2019ماي  29المؤرخ في  817يعّدل القرار رقم ، 2021أفريل  14 مـؤرخ في 421 رقـم قــرار

 إليميزي  قائمة االسمية ألعضـاء المجمس العممي لممركز الجامعيلمد حـدّ الم
 

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

 .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة
 2005غشت سنة  16الموافق  1426رجب عاـ  11المؤرخ في  299-05تنفيذؼ رقـ وبمقتضى المرسوـ ال -

 ي والقواعد الخاصة بتنظيمو وسيره.الذؼ يحدد مياـ المركز الجامع
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 2012 غشت سنة 4الموافق  1433رمضاف عاـ  16المؤرخ في  303-12وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ  -
 .والمتضمف إنشاء مركز جامعي بإيميزؼ 

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

الذؼ يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لممركز  2019ماؼ  29مؤرخ في  817وبموجب القرار رقـ  -
 ّدؿ.إليميزؼ، المعالجامعي 

أفريل  05وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجمس العممي لممركز الجامعي إليميزؼ المؤّرخ في  -
2021. 

 ُيـقـــــّرر
 

 ييدؼ ىذا القرار إلى تعديل القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لممركز الجامعي إليميزؼ. المادة األولى:
 وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار. ،عضاء المجمس العممي لممركز الجامعي إليميزؼ تحدد القائمة االسمية أل :2المادة 
يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير المركز الجامعي إليميزؼ، كل فيما يخصو، بتطبيق  :3المادة 

 ىذا القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
 2021 أفريل 14 فيبالجزائر حرر 

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

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 

  2019ماي  29المؤرخ في  817الذي يعّدل القرار رقم  2021أفريل  14 مـؤرخ فيال 421قـرار رقـم ممحق بال
 إليميزي  قائمة االسمية ألعضـاء المجمس العممي لممركز الجامعيلمد حـدّ الم

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 مدير المركز الجامعي، رئيس المجمس العممي لممركز الجامعي موسى بوبكر 1
 ت في التدّرج والّتكويف المتواصل والشياداتمدير مساعد مكّمف بالدراسا أميف بف قردؼ 2
 مدير مساعد مكّمف بالّدراسات في ما بعد التدّرج والبحث العممي والعالقات الخارجية عبد الغني بف حامد 3
 مدير مساعد مكّمف بالتنمية واالستشراؼ األميف دمحم الشريف 4
 مـو التسييرمدير معيد العمـو االقتصادية والتجارية وع خالد العمرؼ  5
 ممّثل عف األساتذة المحاضريف بمعيد العمـو االقتصادية والتجارية وعمـو التسيير عبد هللا بف الضب 6
 ممّثل عف األساتذة المحاضريف بمعيد العمـو االقتصادية والتجارية وعمـو التسيير دمحم العيد صموح 7
 ممّثل عف األساتذة المساعديف عباس صادقي 8
 ورقمة -أستاذ بجامعة قاصدؼ مرباح بختيابراىيـ  9
 ورقمة -أستاذ بجامعة قاصدؼ مرباح بولرباح غريب 10
 مديرة المكتبة المركزية سمراء حوه 11

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 نة العمميةيحدد القائمة االسمية ألعضاء المج ،2021 أفريل 14مؤرخ في  422رقم  قــرار
 بالمدرسة العميا لألساتذة بمستغانم المغة العربية لقسم

 

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

 والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة.
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18لمؤرخ في ا 77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 الذؼ يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي.
 2014غشت سنة  25الموافق  1435شواؿ عاـ  29المؤرخ في 230-14وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 والمتضمف إنشاء مدرسة عميا لألساتذة بمستغانـ.
 2016يونيو سنة  14الموافق  1437رمضاف عاـ  9المؤرخ في  176-16ـ التنفيذؼ رقـ وبمقتضى المرسو  -

 الذؼ يحدد القانوف األساسي النموذجي لممدرسة العميا.
 لقسـ المغة العربية بالمدرسة العميا لألساتذة بمستغانـبالمجنة العممية وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة  -

 .2020 مارس 10المؤّرخ في 
 ُيـقـــــّرر

 

 1437رمضاف عاـ  9المؤرخ في  176-16مف المرسـو التنفيذؼ رقـ  50تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد القائمة االسمية ألعضاء 2016يونيو سنة  14الموافق 
 لألساتذة بمستغانـ.المغة العربية بالمدرسة العميا  لقسـة العممي المجنة

المغة العربية بالمدرسة العميا لألساتذة بمستغانـ، وفقا  لقسـة العممي تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة :2المادة 
 لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.

يما يخصو، ، كل فبمستغانـيكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير المدرسة العميا لألساتذة  :3المادة 
 بتطبيق ىذا القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
 2021أفريل  14 فيحرر بالجزائر 

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

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ةالعممي المجنةلقائمة االسمية ألعضاء اد حدّ الذي ي 2021أفريل  14المؤرخ في  422رقم  رارـق بالقـممح

 لقسم المغة العربية بالمدرسة العميا لألساتذة بمستغانم
 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 قسـلم رئيس المجنة العممية قاسـ إبراىيـ 1
 قسـالرئيس  خوجة رابح 2
 ذ محاضر قسـ "أ"اأست يحياوؼ سالـ 3
 "بذ محاضر قسـ "اأست زيتوني عبد هللا 4
 "بذ محاضر قسـ "اأست لوت زينب 5



  2021-الثاني الثالثي-النشرة الرسمية                      -قانونيةمديرية الشؤون ال-                     وزارة التعميم العالي والبحث العممي   120

 

 

 

 "بذ محاضر قسـ "اأست بمخواف دمحم كماؿ 6
 "بقسـ " مساعدذ اأست بف الحاج جموؿ عبد القادر 7
 "بقسـ " مساعدذ اأست بيناس الزىرة 8
 مشارؾ ذاأست عزوز بوشحمة بف ذىبية 9

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  2019مارس  18المؤرخ في  295يعدل القرار رقم ، 2021أفريل  15مؤرخ  في  423رقم  قــرار

 والتقني يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة مركز البحث في اإلعالم العمميالذي 
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، 1985مارس سنة  16الموافق  1405جمادػ الثانية عاـ  24المؤرخ في  56-85بمقتضى المرسـو رقـ  -

 .والمتضمف إنشاء مركز البحث في اإلعالـ العممي والتقني، المعدؿ والمتمـ
 2021سنة  فبراير 21الموافق  1442ـ عارجب  9المؤرخ في  78-21بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ و  -

  .والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة
نوفمبر سنة  24الموافق  1432ذؼ الحجة عاـ  28المؤرخ في  396-11وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

والذؼ يحّدد القانوف األساسي النموذجي لممؤسسة العمومية ذات الطابع العممي والتكنولوجي، ال سيما  2011
  .منو 13دة الما

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

الذؼ يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة مركز  2019مارس  18المؤرخ في  295وبمقتضى القرار رقـ  -
 بحث في اإلعالـ العممي والتقني، المعدؿ.ال

 

 ُيـقـــــّرر
 

، المعدؿ والمذكور أعاله، 2019مارس  18المؤرخ في  295تعدؿ المادة األولى مف القرار رقـ  المادة األولى:
 ي:أتكما ي تحرر

 ..................................)بدوف تغيير(.............................. المادة األولى:" 
 تحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة مركز البحث في اإلعالـ العممي والتقني، كما يمي:

 : بالنسبة لممثمي مؤسسات الدولة 
 السيد صحراوؼ طاىر، ممثل وزير التعميـ العالي والبحث العممي، رئيسا، -
 السيد بوكبارة عدالف، ممثل عف وزير الدفاع الوطني، -
 ثل عف الوزير المكمف بالمالية،، مملعرؼ عميالسيد  -
 السيد عالف عبد القادر، ممثل عف الوزير المكمف باإلتصاؿ، -
 .دمحم، ممثل عف الوزير المكمف بالبريد والمواصالت السمكية والالسمكية تاليمفالسيد  -

 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. :2المادة 
 2021 أفريل 15 فيحرر بالجزائر 

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

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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  2019جوان  17مؤرخ في ال 896يعدل القرار رقم ، 2021أفريل  15مؤرخ  في  424رقم  قــرار
 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة مركز البحث العممي والتقني لتطوير المغة العربية

 

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

  .ء الحكومةوالمتضمف تعييف أعضا
ديسمبر سنة  14الموافق  1412جمادػ الثانية عاـ  7المؤرخ في  477-91وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .منو 4 والمتضمف إحداث مركز البحث العممي والتقني لتطوير المغة العربية المعدؿ والمتمـ، السيما المادة 1991
 ةنوفمبر سن 24الموافق  1432ذؼ الحجة عاـ  28المؤرخ في  396-11وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

والذؼ يحّدد القانوف األساسي النموذجي لممؤسسة العمومية ذات الطابع العممي والتكنولوجي، السيما  2011
 .منو 13المادة 

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

الذؼ يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة مركز  2019جواف  17المؤرخ في  896وبمقتضى القرار رقـ  -
 البحث العممي والتقني لتطوير المغة العربية، المعدؿ.

 

 ُيـقـــــّرر
 

والمذكور أعاله، ، المعدؿ 2019جواف  17المؤرخ في  896تعدؿ المادة األولى مف القرار رقـ  المادة األولى:
 تحرر كما يأتي: 

 ..........................(.............بدون تغيير........)........:................المادة األولى"
 ي:العممي والتقني لتطوير المغة العربية، كما يممركز البحث تحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة 

 :بالنسبة لممثمي مؤسسات الدولة 
 السيد قازد حساف، ممثل وزير التعميـ العالي والبحث العممي، رئيسا، -
 السيدة موساوؼ نصيرة، ممثمة عف الوزير المكمف بالمالية، -
 السيد بمعيد مختار، ممثل عف وزير الدفاع الوطني، -
 ة،بالتربية الوطني فالسيدة لصنامي حياة، ممثمة عف الوزير المكم -
 باالتصاؿ، فالسيد جغادر عبد الجميل، ممثل عف الوزير المكم -
 السيد شيحي لحسف، ممثل عف الوزيرة المكمفة بالتكويف والتعميـ المينييف، -
 السيدة خموت فتيحة، ممثمة عف المجمع الجزائرؼ لمغة العربية. -

 "..............................والباقي بدون تغيير................................."
 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.     :2المادة 

 2021 أفريل 15 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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الذي يحدد  2019جانفي  7المؤرخ في  28يعدل القرار رقم ، 2021أفريل  15مؤرخ  في  425رقم  قــرار
 القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة مركز البحث العممي والتقني في التحاليل الفيزيائية والكيميائية

 

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

 .المعدؿ والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
، 1992سنة  مايو 23الموافق  1412عاـ  ذؼ القعدة 20المؤرخ في  214-92رقـ  التنفيذؼ بمقتضى المرسوـو  -

 .منو 4السيما المادة  ،والمتمـ المعدؿ العممي والتقني في التحاليل الفيزيائية والكيميائيةبحث مركز ال المتضمف إنشاءو 
 ةنوفمبر سن 24الموافق  1432ذؼ الحجة عاـ  28المؤرخ في  396-11وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

والتكنولوجي، السيما المادة الذؼ يحّدد القانوف األساسي النموذجي لممؤسسة العمومية ذات الطابع العممي  2011
  .منو 13

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

عضاء مجمس إدارة مركز الذؼ يحدد القائمة اإلسمية أل 2019جانفي  7المؤرخ في  28وبمقتضى القرار رقـ  -
 والكيميائية.البحث العممي والتقني في التحاليل الفيزيائية 

 

 ُيـقـــــّرر
 

تحرر كما المذكور أعاله، ، و 2019جانفي  7في  المؤرخ 28تعدؿ المادة األولى مف القرار رقـ  المادة األولى:
 يأتي: 

 (.....................................بدون تغيير....................).....:.....المادة األولى"
العممي والتقني في التحاليل الفيزيائية مركز البحث تحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة  

 والكيميائية، كما يمي:
 : بالنسبة لممثمي مؤسسات الدولة 

 السيد تومي ذىبي، ممثل وزير المكمف بالتعميـ العالي والبحث العممي، رئيسا، -
 يد لعناني عادؿ، ممثل عف الوزير المكمف بالمالية،الس -
 السيد لطروش حاج، ممثل عف وزير الدفاع الوطني، -
 بالموارد المائية، فالسيدة شابوني إلياـ نعيمة، ممثمة عف الوزير المكم -
 بالفالحة والتنمية الريفية ، فالسيدة قريشي مميكة فضيمة زوجة حمانة، ممثمة عف الوزير المكم -
صالح المستشفيات،السيدة  -  حنيفي حكيمة، ممثمة عف الوزير المكمف بالصحة والسكاف وا 
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 السيدة سميماني نادية، ممثمة عف الوزير المكمف بالطاقة والمناجـ، -
 السيدة بوطابة يسمينة، ممثمة عف الوزيرة المكمفة بالبيئة". -
 "....................................والباقي بدون تغيير....................................." 

 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.  :2المادة 
 2021 أفريل 15 فيحرر بالجزائر 

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

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  2019جانفي  23المؤرخ في  65يعدل  القرار رقم  ، 2021أفريل  15مؤرخ  في  426رقم  رارقــ

 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة مركز البحث العممي والتقني حول المناطق القاحمة
 

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

 .والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة
ديسمبر سنة  14الموافق  1412جمادؼ الثانية عاـ  7المؤرخ في  478-91وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .منو 4دة المناطق القاحمة المعدؿ والمتمـ، السيما الما مركز البحث العممي والتقني حوؿوالمتضمف إحداث  1991
 ةنوفمبر سن 24الموافق  1432ذؼ الحجة عاـ  28المؤرخ في  396-11وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

والذؼ يحّدد القانوف األساسي النموذجي لممؤسسة العمومية ذات الطابع العممي والتكنولوجي، ال سيما  2011
 منو.  13المادة 

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

الذؼ يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة مركز  2019جانفي  23المؤرخ في  65وبمقتضى القرار رقـ   -
 البحث العممي والتقني حوؿ المناطق القاحمة، المعدؿ.

 

 ــــّررُيـقـ
 

المعدؿ، والمذكور أعاله،      ،2019جانفي  23المؤرخ في  65تعدؿ المادة األولى مف القرار رقـ  المادة األولى:
 تحرر كما يأتي:

 ...................(..................بدون تغيير.................)...: ............المادة األولى"
مس إدارة مركز البحث العممي والتقني حوؿ المناطق القاحمة، كما تحدد القائمة االسمية ألعضاء مج

 يمي:
 : بالنسبة لممثمي مؤسسات الدولة 

 السيدة بف حاجة ليندة، ممثمة الوزير المكمف بالتعميـ العالي والبحث العممي، رئيسا، -
 السيد نوؼ لزىر، ممثل عف الوزير المكمف بالمالية، -
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 الدفاع الوطني،السيد أوعمر توفيق، ممثل عف وزير  -
 بالطاقة والمناجـ، فالسيدة بوحوش زىرة، ممثمة عف الوزير المكم -
 بالداخمية والجماعات المحمية والتييئة العمرانية، فالسيد عمي رابح، ممثل عف الوزير المكم -
 بالفالحة والتنمية الريفية، فالسيد كسيرة دمحم ، ممثل عف الوزير المكم -
 بالموارد المائية، فالوزير المكم السيد مزرقت بالعيد، ممثل عف -
 .السيد بمجبل إسماعيل، ممثل عف المحافظة السامية لتطوير السيوب -
 "......................................والباقي بدون تغيير..................................." 

 لعممي.ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث ا :2المادة 
 2021 أفريل 15 فيحرر بالجزائر 

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

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  2018جوان  25المؤرخ في  590يعدل القرار رقم ، 2021أفريل  15مؤرخ  في  427رقم  قــرار

 اإلسمية ألعضاء مجمس إدارة مركز البحث في االقتصاد المطبق من أجل التنمية الذي يحدد القائمة
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 والمتضمف 1985سنة ديسمبر  17 الموافق 1408عاـ  شعباف 5المؤرخ في  307-85بمقتضى المرسـو رقـ  -

 .منو 4دؿ والمتمـ، ال سيما المادة إنشاء مركز البحث في االقتصاد المطبق مف أجل التنمية، المع
 2021سنة  فبراير 21الموافق  1442عاـ رجب  9المؤرخ في  78-21بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ و  -

 .والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة
 ةنوفمبر سن 24الموافق  1432ذؼ الحجة عاـ  28المؤرخ في  396-11وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

تكنولوجي، السيما القانوف األساسي النموذجي لممؤسسة العمومية ذات الطابع العممي والوالذؼ يحّدد  2011
 منو. 13المادة 

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

الذؼ يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة مركز  2018جواف  25المؤرخ في  590ر رقـ وبمقتضى القرا -
 .البحث في االقتصاد المطبق مف أجل التنمية، المعدؿ

 

 ُيـقـــــّرر
 

، المعدؿ، والمذكور أعاله،  2018جواف  25في  المؤرخ 590تعدؿ المادة األولى مف القرار رقـ  المادة األولى:
 ادة األولى كما يأتي:وتحرر الم

 (......................................بدون تغيير:.................................)المادة األولى"
 تحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة مركز البحث في االقتصاد المطبق مف أجل التنمية، كما يمي:
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 :بالنسبة لممثمي مؤسسات الدولة 
 ي ىشاـ سفياف، ممثل عف الوزير المكمف بالتعميـ العالي والبحث العممي، رئيسا،السيد صمواتش -
 السيد صراوؼ عبد الحميد، ممثل عف الوزير المكمف بالمالية، -
 السيد شيباف السعيد، ممثل عف وزير الدفاع الوطني، -
 والمناجـ،  بالطاقة فالسيد مورايا دمحم، ممثل عف الوزير المكم -
 بالتجارة، فمثل عف الوزير المكمالسيد رقاد سميـ، م -
 بالصناعة ، المكمف السيد بف دريمية سعيد، ممثل عف الوزير -
 السيدة حمانة مميكة فضيمة، ممثمة عف الوزير المكمف بالفالحة والتنمية الريفية. -
 "...................................والباقي بدون تغيير................................."

 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.     :2ة الماد
 2021 أفريل 15 فيحرر بالجزائر 

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

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  2019ماي  29المؤرخ في  797يعدل القرار رقم ، 2021أفريل  15مؤرخ  في  428رقم  قــرار

 دد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة مركز البحث في التكنولوجيات الصناعيةيح الذي
 

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

 .تضمف تعييف أعضاء الحكومةوالم
، 1992يوليو سنة  6الموافق  1413محـر عاـ  5المؤرخ في  280-92وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .منو 4والمتضمف إنشاء مركز البحث العممي والتقني لإللحاـ والمراقبة، المعدؿ والمتمـ، السيما المادة 
نوفمبر سنة  24 الموافق 1432ذؼ الحجة عاـ  28 المؤرخ في 396-11وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

الذؼ يحّدد القانوف األساسي النموذجي لممؤسسة العمومية ذات الطابع العممي والتكنولوجي، السيما المادة  2011
  .منو 13

 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
 .حدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العمميالذؼ ي

الذؼ يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة مركز  2019ماؼ  29المؤرخ في  797وبمقتضى القرار رقـ  -
 البحث في التكنولوجيات الصناعي، المعدؿ.

 

 ُيـقـــــّرر
 

، المعدؿ، والمذكور أعاله، 2019ماؼ  29 المؤرخ في 797تعدؿ المادة األولى مف القرار رقـ  المادة األولى:
 ي:أتكما ي تحرر
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 (...................................بدون تغيير: .............................)المادة األولى"
 تحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة مركز البحث في التكنولوجيات الصناعية، كما يمي:

 ولة:بالنسبة لممثمي مؤسسات الد 
 التعميـ العالي والبحث العممي، رئيسا،ب المكمف وزيرال عف السيد بوىيشة دمحم، ممثل -
 عف الوزير المكمف بالمالية، ة، ممثمحاج عمي نسيمة ةالسيد -
 ، ممثل عف وزير الدفاع الوطني،بولقشور دمحمالسيد  -
  المحميةالسيد يمس شاوش عبد الكريـ، ممثل عف الوزير المكمف بالداخمية والجماعات  -

 ،والتييئة العمرانية
 بالصناعة،، ممثل عف الوزير المكمف السمي فريدالسيد  -
 السيد بونعجات لياس، ممثل عف الوزير المكمف بالطاقة والمناجـ ، -
صالح المستشفيات -  .السيدة جرعوف نادية، ممثمة عف الوزير المكمف بالصحة والسكاف وا 

 ."....................................والباقي بدون تغيير....................................." 
 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.  :2المادة 

 2021 أفريل 15 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يحّدد قائمة المؤسسات الخاصة لمتكوين العالي ،2021 أفريل 18مؤرخ في  429رقم  قــرار
 التي تضمنيــــا والتخصصات

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
متضمف وال 1999أبريل سنة  4الموافق  1419ذؼ الحجة عاـ  18المؤرخ في  05-99وبمقتضى القانوف رقـ  -

 .منو 1مكرر 43القانوف التوجييي لمتعميـ العالي، المعّدؿ والمتّمـ، السيما المادة 
 2021فبراير سنة  21الموافق  1442رجب عاـ  9المؤرخ في  78-21بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 .مف تعييف أعضاء الحكومة، المعّدؿوالمتض
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .ير التعميـ العالي والبحث العمميالذؼ يحدد صالحيات وز 
إنشاء  رخصةالذؼ يحّدد  2016أكتوبر سنة  30الموافق  1438محـر عاـ  24وبمقتضى القرار المؤرخ في  -

 .منو 6ويف العالي، السيما المادة مؤسسة خاصة لمتك
صالحيات المجنة المكمفة بدراسة طمبات الذؼ يحّدد  2017أفريل  05المؤرخ في  375ـ رق وبمقتضى القرار -

 .وتشكيمتيا وسيرىا إنشاء مؤسسة خاصة لمتكويف العاليرخصة 
المنعقدة بتاريخ  إنشاء مؤسسة خاصة لمتكويف العاليالمجنة المكمفة بدراسة طمبات تسميـ رخصة  رارق وبناء عمى -

 .2021جانفي  5
 ـّررُيـقــــ
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أكتوبر سنة  30الموافق  1438محـر عاـ  24مف القرار المؤرخ في  6تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
تحديد قائمة المؤسسات الخاصة لمتكويف العالي  ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى2016

 ػػػػا.التي تضمنيوالتخصصات  المرخصة مف طرؼ وزير التعميـ العالي والبحث العممي
لمممحق المرفق طبقػػػػػػػا  التي تضمنيػػػػاوالتخصصات  تحّدد قػػػػائمػة المؤسسػػات الخػػػػاصة لمتكويف العػػػالي :2المادة 

 القرار. بيذا
 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لوزارة التعميـ العالي والبحث العممي. :3المادة 

 2021 أفريل 18 فيحرر بالجزائر 
 لتعميم العالي والبحث العمميوزير ا

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 تكوين العالييحّدد قائمة المؤسسات الخاصة لم الذي 2021أفريل  18مؤرخ في ال 429قــرار رقم الممحق 
 التي تضمنيــــا والتخصصات

 رقم
المؤسسة 

الخاصة لمتكوين 
 العالي

 رخصةال المؤسس العنوان
 التكوينات 

 شيادةال تاريخ االنطالق تخصصال شعبةال ميدانال

01 
المدرسة العميا 
لمفندقة واإلطعام 

 بالجزائر

طريق وطني 
عيف  11رقـ 

 البنياف  الجزائر

مؤسسة 
االستثمار 
 الفندقي

 559مقرر رقـ 
ديسمبر  06مؤرخ في 

2014 

 عمـو اقتصادية،
التسيير وعموـ 

 تجارية
طعاـ عمـو التسيير  ليسانس  2016-2015 تسيير فندقي وا 

          

02 
معيد 

المناجمنت 
 والتطوير

شارع دمحم  19
بوضياؼ 
.الشراقة. 
 الجزائر

بن عبد 
السالم 
 براىيم

 1023قرار رقـ 
وبر أكت 24مؤرخ في 

2017 

 عمـو اقتصادية،
التسيير وعموـ 

 تجارية

 تسيير المؤسسات عمـو التسيير
 مالية –محاسبة  عمـو مالية ليسانس  2017-2018

 تسويق وبيع عمـو تجارية
 مراقبة –محاسبة-تدقيق عمـو التسيير

 تسويق واتصاؿ عمـو مالية ماستر  2017-2018
 إدارة أعماؿ المؤسسات عمـو تجارية

          

العالي  عيدالم 03
 لمغات األجنبية

شارع  92
 سوم مرادق فمسطيف البميدة

 1024قرار رقـ 
أكتوبر  24مؤرخ في 
 معدؿ، 2017

آداب ولغات 
 أجنبية

 تعميمية - لغة إنجميزية
 أدب -

 ليسانس  2017-2018
 تعميمية - لغة فرنسية

 أدب -
 تعميمية - غة إيطاليةل

 أدب -
 حضارة -

          

04 
معيد 

المناجمانت 
 بالجزائر

تعاونية اآلماؿ 
 02رقـ  قطعة

سعيد حمديف 
 الجزائر

زرورو 
 دمحم

 1025قرار رقـ 
أكتوبر  24مؤرخ في 

2017 
 

 عمـو اقتصادية،
التسيير وعموـ 

 تجارية
 عمـو التسيير

 تسويق
 اؿإدارة أعم ليسانس  2017-2018

 محاسبة ومالية
 تسويق

 إدارة أعماؿ ماستر  2017-2018
 إدارة أعماؿ المشاريع

 تدقيق، محاسبة ، مالية

 2005قرار رقـ 
ديسمبر  18 مؤرخ في

2019 

 عمـو اقتصادية،
التسيير وعمـو 

 تجارية
 إعالـ آلي لمتسيير عمـو التسيير

 سانسلي 2019-2020
آداب ولغات 

 لغة إنجميزية لألعماؿ لغات أجنبية أجنبية
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 المؤسسة الخاصة رقم
 تكوينات رخصة المؤسس العنوان لمتكوين العالي

 شيادةال تاريخ االنطالق تخصصال شعبةال ميدانال

05 
معيد التكوين في 

التأمينات 
 والتسيير

شارع دودو  11
مختار. بف 

 ف الجزائرعكنو 

درار عبد 
 العالي

 341قرار رقـ 
 11مؤرخ في 

 2018أفريل 

عمـو اقتصادية 
التسيير وعموـ 

 تجارية

  فعل تجارؼ  عمـو تجارية
 لوجستيؾ ليسانس  2018-2019

 تأمينات عمـو مالية
          

06 
 معيد

 إدارة األعماؿ
 )أنسيـ سوب(

 3و 2
المقاطعة 
الصغيرة. 

 ة الجزائرحيدر 

لعميري عبد 
 الحق

 916قرار رقـ 
 مؤرخ

أكتوبر  16في 
 عّدؿ الم 2018

عمـو اقتصادية،  
 تسيير وعمـو تجارية

 

 إدارة األعماؿ عمـو التسيير 

2018-2019 

 ليسانس

 تسويق عمـو تجارية 
 تجارة دولية

 محاسبة ومراقبة وتدقيق عمـو مالية
 ة إسالمية مالي

 إقتصاد مالي وبنكي  عمـو اقتصادية
 2005 قرار رقـ
 18 في مؤّرخ

 2019ديسمبر

 لغة اإلنجميزية لألعماؿ  لغات أجنبية آداب ولغات أجنبية
عمـو اقتصادية،   2019-2020

 إعالـ آلي لمتسيير عمـو التسيير تسيير وعمـو تجارية
          

 مدرسة 07
 إدارة األعماؿ

منطقة السكف 
والعمراف 
الجديدة 
الجنوبية، 

الحي الجنوبي 
 .3ب. رقـ 

 المدينة الجديدة
 تيزؼ وزو

 يونس
 عبد المالك

 343قرار رقـ 
 مؤّرخ

أفريل  11في 
2018 

عمـو اقتصادية،  
 تسيير وعمـو تجارية

 

 األعماؿ مناجمنت عمـو التسيير

2018-2019 

 ليسانس

 دارة أعماؿ تجارؼ إ عمـو تجارية
عمـو مالية 
 ومحاسبة

 وبنوؾ مالية
 محاسبة وتدقيق

 2005 قرار رقـ
 18 في مؤّرخ

 2019ديسمبر

  أنظمة المعموماتية إعالـ آلي رياضيات وا عالـ آلي
 
2019-2020 

 أنظمة وشبكات

 عماؿ قانوف المؤسسة واأل حقوؽ  سياسية  حقوؽ وعمـو
          

08 
 معيد

 اإللكترونيؾ
 والميكانيؾ

حي برانسي.  
.      9رقـ 

. 5طريق رقـ 
 الروبية
 الجزائر

 طاحكتوت
 محي الـدين

 344قرار رقـ  
 11في   مؤّرخ

 2018أفريل 
 عمـو وتكنولوجيا

ىندسة 
 ميكانيكية
 

 ميكانيؾ السيارة
 2018-2019 

 2005قرار رقـ  ليسانس
 18مؤّرخ في 

 2019ديسمبر
 2020-2019 إلكترونيؾ إلكترونيؾ عمـو وتكنولوجيا

          

09 
 مدرسة

التكويف في 
 تقنيات التسيير

حي زواوؼ 
دمحم، حي 

عيف هللا رقـ 
، دالي 4

 إبراىـ، الشراقة
 الجزائر

 بــوقـــال أمنية

 397قرار رقـ 
 مؤّرخ

أفريل  29في  
2018 

عمـو اقتصادية،  
 يةتسيير وعمـو تجار 

 

لفنادؽ إدارة أعماؿ ا عمـو التسيير
 والسياحة

 تجارة دولية عمـو تجارية ليسانس 2018-2019

عمـو إقتصادية 
 محاسبة ومالية ومالية

          

 معيد 10
 البصريات

طريق  9رقـ 
بػ تجزئة رقـ 

محموش  7
برج  288

 بوعريريج

 زيتػوتي بػػراىيـ

 917قرار رقـ 
 مؤّرخ

أكتوبر  16 في
2018 

 ليسانس 2019-2018 بصريات بصريات عمـو وتكنولوجيا

          

11 

 مدرسة
إدارة األعماؿ 

 بػالجػػزائػػر
 )بيزناس سكوؿ(

شارع درب 
األوراؽ 

الخضراء. رقـ 
حيدرة  47

 الجزائر

 بوعصيدة مميؾ

 945قرار رقـ 
 07في  مؤّرخ
 عمـو اقتصادية،   2018نوفمبر

 ةتسيير وعمـو تجاري

 2019-2018 إدارة أعماؿ عمـو التسيير

 ليسانس
 2005 قرار رقـ
 18 في مؤّرخ

 2019ديسمبر
 2020-2019 محاسبة وجباية عمـو تجارية
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 المؤسسة الخاصة رقم
 تكوينات رخصة المؤسس العنوان لمتكوين العالي

 شيادةال تاريخ االنطالق تخصصال شعبةال ميدانال

12 
 مدرسةال

العميا لمعموـ 
 والتكنولوجيا

 12قطعة رقـ 
  13و

وادؼ الرماف 
 العاشور
 الجزائر

 مؤّرخ 1950قرار رقـ  فروخي شفيق
 2019نوفمبر 26في 

عمـو 
 إلكترونيؾ إلكترونيؾ تكنولوجياو 

 ليسانس 2019-2020

 وال سمكية إتصاالت سمكية

 كيمياء تحميمية كيمياء  عمـو المادة
 كيمياء صيدالنية

رياضيات 
 إعالـ آلي وا عالـ آلي

تطوير البرمجيات 
 تكنولوجيات الواب

دارة أنظمة الشبكات  أمف وا 
ىندسة أنظمة المعمومات 

 والبرمجيات
 إعالـ آلي وشبكات

          

13 
 المعيد

 العالي لمعموـ
 

 نيج 148
 ،برج البحرؼ 
 برج الكيفاف.
 الجزائر

 كوزي طو

 مؤّرخ 1951قرار رقـ 
نوفمبر  26في 

2019 
 

إعالـ آلي 
 ورياضيات

 بحوث العمميات رياضيات

 ليسانس 2019-2020

 أنظمة المعموماتية إعالـ آلي
عمـو اقتصادية، 
تسيير وعمـو 

 تجارية

 إقتصاد وتسيير المؤسسة عمـو التسيير
 إقتصاد إسالمي تصاديةعمـو إق

عمـو إنسانية 
جتماعية  وا 

رشاد عمـو إجتماعية  توجيو وا 

 تاريخ وحضارة إسالمية عمـو إسالمية
 شريعة وقانوف 

 عمـو اإلعالـ عمـو إنسانية
 عمـو اإلتصاؿ

حقوؽ وعمـو 
 سياسية

 عالقات دولية عمـو سياسية
 قانوف األعماؿ حقوؽ 

          

 العالي معيدال 14
 متجارة واالقتصادل

الشركة الوطنية 
لمنقل البرؼ. 

العقارية  التعاونية
"المساء"          

رقـ   4قطعة ب
 سطيف 4

منصوري 
 عمي

 مؤّرخ1952قرار رقـ 
 2019نوفمبر 26في 

 معدؿ
 

عمـو 
اقتصادية، 
تسيير وعمـو 

 تجارية

 ليسانس 2020-2019 إدارة أعماؿ ييرعمـو التس

      

15 
 المعيد

 لمتسييرالعالي 
 

، 2بوا ديكار
 213رقـ 

دالي إبراىيـ 
 الجزائر

مزراق رمزي 
 شمس الدين

 مؤّرخ 105قرار رقـ 
فيفرؼ  04في 

 ، معدؿ2021
 

عمـو اقتصادية، 
تسيير وعمـو ال

 تجارية

 تسويق دولي عمـو تجارية
 ليسانس 2020-2021

 مـو التسييرع
 إدارة السياحة

 ماستر 2021-2020 اتالمؤسس إستراتيجية
          

معيد التكنولوجيا  16
 فيتيرس أنستيتوت()

المركز التجارؼ 
شارع  -بارؾ موؿ

جيش التحرير 
 الوطني. سطيف

 مؤّرخ 107قرار رقـ  يسعد دمحم
 2021فيفرؼ  04في 

عمـو 
 وتكنولوجيا

ىندسة 
 صناعية

ة أعماؿ تكنولوجية رياد
 ماستر 2021-2020 وابتكار

          

 معيد البصريات 17

إقامة النخيل 
الطريق الوالئي رقـ 

. بوشاوؼ 233
. قطعة 4عمارة رقـ

. أوالد فايت. 111
 الجزائر

 مؤّرخ 109قرار رقـ  ثابتي زكريا
 2021فيفرؼ  04في 

عمـو 
 وتكنولوجيا

بصريات 
 ليسانس 2021-2020 قياس البصر ومكانيؾ الدقة

          

معيد التكنولوجيا  18
 )نوميديا(

طريق والئي رقـ 
. قطعة رقـ 142
الرحمانية  03

 سيدؼ عبد هللا
 الجزائر

آيت عامر 
 سمير

 مؤّرخ 108قرار رقـ 
 2021فيفرؼ  04في 

إعالـ آلي 
 إعالـ آلي ورياضيات

أنظمة مستقمة وبرمجيات 
 محمولة، مستقرة ومتنقمة

 سانسلي 2020-2021
 شبكة البنية القاعدية

 وأمف سبيرالي 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 ألعضاء مجمس إدارة جامعة سكيكدة اإلسميةيحدد القائمة  ،2021أفريل  18 مؤرخ في 430رقم  قــرار
 

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

  .تعييف أعضاء الحكومة والمتضمف
سبتمبر سنة  18الموافق  1422جمادػ الثانية عاـ  30المؤرخ في  272 -01وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

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

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

 .لي والبحث العممياالذؼ يحدد صالحيات وزير التعميـ الع
 

 

 ُيـقـــــّرر
 

جمادػ الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03التنفيذؼ رقـ   مف المرسـو 12تطبيقا ألحكاـ  المادة المادة األولى: 
، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد ، المعدؿ والمتمـ2003غشت سنة  23الموافق  1424

 القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة جامعة سكيكدة.
 تحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة جامعة سكيكدة في الجدوؿ الممحق ليذا القرار. :2المادة 
 .ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي :3المادة 

 

 2021 أفريل 18 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 سكيكدة قائمة أعضاء مجمس إدارة جامعة
 ن:واء المعيناألعض  -1

 القطاع الصفة والمقب اإلسم
 ممثل الوزير المكمف بالتعميـ العالي والبحث العممي رئيس لطرش دمحم اليادؼ -
 ممثل الوزير المكمف بالمالية عضو بف عاشور عز الديف -
 بالتكويف والتعميـ المينييف ةالمكمف ةالوزير  ةممثم عضو طالبي فتيحة -
 ير المكمف بالتربية الوطنيةممثل الوز  عضو العيفة بمقاسـ -
 ممثل السمطة المكمفة بالوظيفة العمومية واإلصالح اإلدارؼ  عضو بوطربوشة حميد -
 ممثل الوزير المكمف بالعمل والتشغيل والضماف االجتماعي عضو شالغمة أحمد -
 ممثل الوزير المكمف بالعدؿ عضو طبوش سميماف -
 بالتجارةممثل الوزير المكمف  عضو عيشاوؼ عبد المطيف -
 ةوالمدين فممثل الوزير المكمف بالسكف والعمرا عضو غويمة مبروؾ -
 ممثل الوزير المكمف بالفالحة والتنمية الريفية عضو ىواـ عماد -
 المكمف بالصناعة ممثل الوزير عضو زحنيط دمحم عدناف -
 الوالي ةممثم عضو لمداوية فريدة -
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 ن:واألعضاء المنتخب -2
 ةالييئ الصفة اإلسم والمقب

 لكمية العمـو ذوؼ مصف األستاذية ممثل منتخب عف األساتذة عضو بوىايف صالح -
 التكنولوجيالكمية  ذوؼ مصف األستاذيةممثل منتخب عف األساتذة  عضو زنير يوسف -
 لكمية الحقوؽ والعمـو السياسية ذوؼ مصف األستاذيةممثل منتخب عف األساتذة  عضو غربي أحسف -
 لكمية العمـو االقتصادية والتجارية وعمـو التسيير ذوؼ مصف األستاذية منتخب عف األساتذةممثل  عضو كعواف سميماف -
 لكمية اآلداب والمغات ذوؼ مصف األستاذيةممثل منتخب عف األساتذة  عضو حميودة عبود -
 انية لكمية العمـو االجتماعية والعمـو اإلنس ذوؼ مصف األستاذية ممثل منتخب عف األساتذة عضو تومي رياض -
 ممثل منتخب عف سمؾ األساتذة المساعديف عضو صالحي توفيق -
 عف سمؾ األساتذة المساعديف ةمنتخب ةممثم عضو بوعزيزة شيرزاد -
 اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات المستخدميفممثل منتخب عف  عضو رمراـ سمير -
 وعماؿ الخدمات اإلدارييف والتقنييف المستخدميفممثل منتخب عف  عضو بوزكرؼ مسعود -
 ممثل منتخب عف الطمبة عضو زقارؼ إلياس -
 ممثل منتخب عف الطمبة عضو نطور أيمف تقي الديف -

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  2019 مارس 31 المؤرخ في 306يعدل القرار رقم ، 2021أفريل  18مؤرخ في  431 رقم قــرار

 الوادي قائمة اإلسمية ألعضاء مجمس إدارة جامعةالذي يحدد ال
 

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

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

 .منو 12الذؼ يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدؿ والمتمـ، السيما المادة ، 2003
،  2012يونيو سنة  4الموافق  1433رجب عاـ  14المؤرخ في  243-12وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .منو 2السيما المادة  عدؿ والمتمـ،المتضمف إنشاء جامعة الوادؼ، الم
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .لي والبحث العممياالذؼ يحدد صالحيات وزير التعميـ الع
عضاء مجمس إدارة ، الذؼ يحدد القائمة اإلسمية أل2019 مارس 31المؤرخ في  306وبمقتضى القرار رقـ  -

 الوادؼ.جامعة 
 ُيـقـــــّرر

 والمذكور أعاله، كما ىو ،2019 مارس 31المؤرخ في  306يعػدؿ الجدوؿ الممحق بالقرار رقـ  المادة األولى:
 محدد في الجدوؿ الممحق بيذا القرار.

 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. :2المادة 
 2021 أفريل 18 فيلجزائر حرر با

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

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 قائمة أعضاء مجمس إدارة جامعة الوادي
 ن:واألعضاء المعين -1

 القطاع الصفة اإلسم والمقب
 ممثل الوزير المكمف بالتعميـ العالي والبحث العممي رئيس حميالت دمحم الطاىر -
 ممثل الوزير المكمف بالمالية عضو بوجادؼ الطيب -
 بالتكويف والتعميـ المينييف ةالمكمف ةممثل الوزير  عضو غسكيمي بمقاسـ -
 واإلصالح اإلدارؼ  ة بالوظيفة العموميةممثل السمطة المكمف عضو عفيصة عبد الرزاؽ -
 ممثل الوزير المكمف بالتربية الوطنية عضو بف قداش عبد المجيد -
 ممثل الوزير المكمف بالعمل والتشغيل والضماف االجتماعي عضو جعفرؼ الصديق -
 ممثل الوزير المكمف بالعدؿ عضو عوادؼ أحمد عبد النور -
 ف بالتجارةممثل الوزير المكم عضو أومدور الشريف -
 بالصناعةممثل الوزير المكمف  عضو بوكرش عاطف -
 والفنوف  بالثقافة ةالمكمف ةممثل الوزير  عضو تيجاني تامة -
 بالفالحة والتنمية الريفيةممثل الوزير المكمف  عضو زرقيف إسماعيل -
 المكمف بالشؤوف الدينية واألوقاؼممثل الوزير  عضو بوزيدؼ صالح الديف -
 ممثل الوالي ضوع بومداني مراد -

 

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

 معيد يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس، 2021أفريل  18 مؤرخ في 432رقم  قــرار
 1العموم والتقنيات التطبيقية لدى جامعة وىران

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
وسيرىا،  1وىرافوالمتضمف إنشاء جامعة  1984غشت سنة  18المؤرخ في  211-84بمقتضى المرسوـ رقـ  -

 المعدؿ والمتمـ.
 2021سنة  فبراير 21الموافق  1442عاـ  رجب 9المؤرخ في  78-21بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ و  -

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

 .منو 63والمتمـ، ال سيما المادة  ، الذؼ يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدؿ2003
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13التنفيذؼ رقـ وبمقتضى المرسوـ  -

 .ير التعميـ العالي والبحث العمميالذؼ يحدد صالحيات وز 
العمـو والتقنيات والمتضمف إنشاء األقساـ المكونة لمعيد  2020مارس  16المؤرخ في  263وبمقتضى القرار رقـ  -

 .1فوىرالدػ جامعة  التطبيقية 
 ُيـقـــــّرر
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جمادػ الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذؼ رقـ  63تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
، المعدؿ والمتمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد 2003غشت سنة  23الموافق  1424

 .1وىرافلدػ جامعة  ت التطبيقية العمـو والتقنياالقائمة اإلسمية ألعضاء مجمس معيد 
في الجدوؿ  1وىرافلدػ جامعة  العموـ والتقنيات التطبيقية تحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس معيد  :2الـمـادة 

 يذا القرار.بالممحق 
 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. :3الــمـادة 

 2021 لأفري 18 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 

 معيد عضاء مجمسسمية ألاالقائمة الذي يحدد ال، 2021أفريل  18المؤرخ في  432ممحق بالقرار رقم 
 1وىرانجامعة  لدى العموم والتقنيات التطبيقية 

 الصفة اإلسم والمقب
 رئيسا -مدير المعيد غامنية مصطفى -
 رئيس المجمس العممي لممعيد موالؼ عمي -
 عمـو التسييررئيس قسـ  بف دراؽ عبد القادر -
 عمـو التسييرقسـ عف األساتذة ذوؼ مصف األستاذية عف  ةمنتخب ةممثم شيالي سممة -
 عمـو التسييرممثل منتخب عف األساتذة ذوؼ مصف األستاذية عف قسـ  بوكريديمي جماؿ -
 عف سمؾ األساتذة المساعديف ةمنتخب ةممثم رحماني مريـ -
 ممثل منتخب عف سمؾ األساتذة المساعديف طاىرؼ غريسي -
 وعماؿ الخدماتممثل منتخب عف المستخدميف اإلدارييف والتقنييف  بمفاطمي ميمود -
 ممثمة منتخبة عف المستخدميف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات عياشيف نور اليدػ -
 عمـو التسييرممثل منتخب عف الطمبة عف قسـ  لصبيحي أناس -

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  2020أكتوبر 07المؤرخ في  59القرار رقم يعّدل ، 2021أفريل  19 مـؤرخ في 433 رقـم قــرار

 1وىــران-أحمـد بـن بـمةامعة ـي لجـس العممـقائمـة االسمية ألعضاء المجملمد حـدّ الم
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتعّمق  1984غشت سنة  18الموافق  1404ذؼ القعدة عاـ  21المؤرخ في  211-84بمقتضى المرسوـ رقـ  -

 .والمتّمـ ؿ، المعدّ وسيرىا1جامعة وىراف  بتنظيـ
 2021سنة  فبراير 21الموافق  1442عاـ  رجب 9خ في المؤرّ  78-21لمرسوـ الرئاسي رقـ وبمقتضى ا -

 .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة
غشت سنة  23الموافق  1424جمادػ الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 نظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ.يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بت ذؼال 2003
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 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
 .الذؼ يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي

المحدد لمقائمة اإلسمية ألعضاء المجمس العممي لجامعة  2020توبر أك 07المؤرخ في  59وبموجب القرار رقـ  -
 المعدّؿ. ،1وىراف -أحمد بف بمة

 .2021مارس  25وبناًء عمى إرساؿ الجامعة المؤرخ في  -
 

 ُيـقـــــّرر
 

 .1فوىرا-ييدؼ ىذا القرار إلى تعديل القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لجامعة أحمد بف بمة المادة األولى:
، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا 1وىراف-تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لجامعة أحمد بف بمة :2المادة 

 القرار.
، كل فيما يخصو، 1وىراف-يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة أحمد بف بمة :3المادة 

 رسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.بتطبيق ىذا القرار الذؼ سينشر في النشرة ال
 2021 أفريل 19 فيحرر بالجزائر 

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

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
  2020أكتوبر 07المؤرخ في  59الذي يعّدل القرار رقم ، 2021أفريل  19 مـؤرخ فيال 433رقـم رار ممحق بالق

 1وىــران -أحمـد بـن بـمةامعة ـي لجـس العممـقائمـة االسمية ألعضاء المجملمد حـدّ الم
 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 مدير الجامعة، رئيس المجمس العممي لمجامعة حمو أحمد 1

 ربي بف حجار ميمودلع 2
والثاني والتكويف المتواصل  ؿبالتكويف العالي في الطور األو كّمف م مدير الجامعةنائب 

 والشيادات والتكويف العالي في التدرج

 بوحديبة توفيق 3
بالتكويف العالي في الطور الثالث والتأىيل الجامعي والبحث العممي كّمف م مدير الجامعةنائب 

 يما بعد التدرجوالتكويف العالي ف
 بالعالقات الخارجية والتعاوف والتنشيط واالتصاؿ والتظاىرات العممية ةكّمفم مدير الجامعةنائب  مغبر رشيد 4
 بالتنمية واالستشراؼ والتوجيوكّمف م مدير الجامعةنائب  إلس نادية 5
 عميد كمية العمـو الدقيقة والتطبيقية يعقوبي بمعباس 6
 كمية عمـو الطبيعة والحياة عميد صنياجي رشيد 7
 عميد كمية الطب بف رحاؿ فوزية 8
 عميد كمية اآلداب والفنوف  عرابي دمحم 9
 عميد كمية العمـو اإلنسانية والعمـو اإلسالمية فغرور دحو 10
 مديرة معيد الترجمة فرقاني جازية 11
 مدير معيد العمـو والتقنيات التطبيقية غامنية مصطفى 12
 رئيس المجمس العممي لكمية العمـو الدقيقة والتطبيقية ـ غالـبمعال 13
 رئيس المجمس العممي لكمية عمـو الطبيعة والحياة كروؼ جميل 14
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 رئيس المجمس العممي لكمية اآلداب والفنوف  ممياني دمحم 15
 رئيس المجمس العممي لكمية العمـو اإلنسانية والعمـو اإلسالمية يوسي اليوارؼ  16
 رئيس المجمس العممي لكمية الطب ابتيى بف عميت 17
 رئيس المجمس العممي لمعيد العمـو والتقنيات التطبيقية موالؼ عمي 18
 رئيسة المجمس العممي لمعيد الترجمة  بمقاسمي حفيظة 19
 ممّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عف كمية العمـو الدقيقة والتطبيقية بويعقوب عبد المطيف 20
 ممّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عف كمية العمـو الدقيقة والتطبيقية بوناصر بومديف 21
 ممّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عف كمية عمـو الطبيعة والحياة مديف صونية 22
 ممّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عف كمية عمـو الطبيعة والحياة بف عيسى نور الديف 23
 ممّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عف كمية الطب ستيبرادة  24
 ممّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عف كمية الطب  غبريوط بوجمعة 25
 ممّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عف كمية اآلداب والفنوف  برونة دمحم 26
 والفنوف ممّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عف كمية اآلداب  سعد هللا زىرة 27
 ممّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عف كمية العمـو اإلنسانية والعمـو اإلسالمية لعباسي دمحم 28
 ممّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عف كمية العمـو اإلنسانية والعمـو اإلسالمية داودؼ عبد القادر 29
 لترجمةممّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عف معيد ا عباد أحمد 30
 ممّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عف معيد الترجمة زيناؼ جماؿ الديف 31
 ممّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عف معيد العمـو والتقنيات التطبيقية كايل فتيحة 32
 ممّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عف معيد العمـو والتقنيات التطبيقية بوكريديمي جماؿ 33
 ممّثل عف األساتذة المساعديف وؽ عبد القادررز  34
 ممّثل عف األساتذة المساعديف منصورؼ توفيق  35
 وىراف   -أستاذ بجامعة العمـو والتكنولوجيا دمحم بوضياؼ أحمد فواتيح زبير 36
 2وىراف  -أستاذ بجامعة دمحم بف أحمد يمس شاوش بشير 37
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يحدد القائمة االسـمية ألعضـاء المـجنة العمميـة، 2021أفريل  19مــؤرخ في  434رقـم  قــرار
 تيارت-الريــاضيـات واإلعــالم اآللــي بجامعة ابن خمدون  لقســم الريــاضيـات بكمية

 

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

 .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة
سبتمبر سنة  18الموافق   1422جمادػ الثانية عاـ  30المؤرخ في  271-01وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 المعّدؿ والمتّمـ. والمتضمف إنشاء جامعة تيارت، 2001
 غشت سنة 23الموافق  1424جمادػ الثانية عاـ  24المؤرخ في 279-03تنفيذؼ رقـ وبمقتضى المرسوـ ال -

 نظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ.الذؼ يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بت 2003
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 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
 ير التعميـ العالي والبحث العممي.صالحيات وز الذؼ يحدد 

الذؼ يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ  2017جواف  15المؤّرخ في  624وبموجب القرار رقـ  -
 .الرياضيات واإلعالـ اآللي بجامعة تيارت الرياضيات بكمية

الرياضيات واإلعالـ اآللي  ـ الرياضيات بكميةوبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقس -
 .2021مارس  22تيارت المؤّرخ في  -بجامعة ابف خمدوف 

 

 ُيـقـــــّرر
 

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

الرياضيات واإلعالـ اآللي بجامعة ابف  القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الرياضيات بكمية
 تيارت. -خمدوف 

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

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

 2021 أفريل 19 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 مية ألعضـاء المـجنة العمميـةالذي يحدد القـائمة االسـ 2021أفريل  19المــؤرخ في  434 رقـمممحــق بالقـرار 
 تيارت-الريــاضيـات واإلعــالم اآللــي بجامعة ابن خمدون  بكمية لقســم الريــاضيـات

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجنة العممية لمقسـ زياف دمحم 1
 رئيس القسـ بنية خير الديف 2
 أستاذ سنوسي عبد القادر 3
 أستاذ  قدة لحسف 4
 أستاذ  ة بف عودةىدي 5
 أستاذ محاضر قسـ "ب" ورداني عبد الرحماف 6
 أستاذ محاضر قسـ "ب" معزوز قادة 7
 أستاذ مساعد قسـ "أ" رزوؽ نذير 8

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 ـاء المـجنة العمميـةيحدد القائمة االسـمية ألعض، 2021أفريل  19مــؤرخ في  435رقـم  قــرار
 تيارت-الريــاضيـات واإلعــالم اآللــي بجامعة ابن خمدون  لقســم اإلعــالم اآللــي بكمية

 

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

 .حكومةوالمتضّمف تعييف أعضاء ال
سبتمبر سنة  18الموافق   1422جمادػ الثانية عاـ  30المؤرخ في  271-01وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

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

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

 ير التعميـ العالي والبحث العممي.الذؼ يحدد صالحيات وز 
الذؼ يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ  2017جواف  15المؤّرخ في  625وبموجب القرار رقـ  -

 يات واإلعالـ اآللي بجامعة تيارت.الرياض اإلعالـ اآللي بكمية
الرياضيات واإلعالـ اآللي  وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ اإلعالـ اآللي بكمية -

 .2021مارس  22 تيارت المؤّرخ في -بجامعة ابف خمدوف 
 

 ُيـقـــــّرر
 

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

الرياضيات واإلعالـ اآللي بجامعة  ية لقسـ اإلعالـ اآللي بكميةالقائمة االسمية ألعضاء المجنة العمم
 تيارت.

الرياضيات واإلعالـ اآللي  تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ اإلعالـ اآللي بكمية :2المادة 
 تيارت، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار. -بجامعة ابف خمدوف 

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

 2021 أفريل 19 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 الذي يحدد القـائمة االسـمية ألعضـاء المـجنة العمميـة 2021أفريل  19المــؤرخ في  435 رقـمممحــق بالقـرار 
 تيارت-الم اآللــي بجامعة ابن خمدون الريــاضيـات واإلعــ لقســم اإلعــالم اآللــي بكمية

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجنة العممية لمقسـ بف غني عبد المالؾ 1
 رئيس القسـ خروبي صحراوؼ  2
 أستاذ دحماني يوسف 3
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 أستاذ محاضر قسـ "أ" مبارؾ بف داود 4
 أستاذ محاضر قسـ "أ" معتوؽ عبد القادر 5
 تاذ محاضر قسـ "أ"أس شادلي عبد الحفيع 6
 أستاذ محاضر قسـ "ب" محرور طيب 7
 أستاذ مساعد قسـ "أ" داود دمحم أميف 8
 أستاذ مساعد قسـ "أ" بف حابي سيدؼ دمحم 9

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ألعضاء المجمـس العممــييحدد القائمة االسمية ، 2021أفريل  19مــؤرخ في  436رقــم  قــرار

 تيـارت-لــكمية الريــاضيات واإلعـــالم اآللــي بجــامعة ابـن خـمدون 
 

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

 .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة
سبتمبر سنة  18الموافق   1422جمادػ الثانية عاـ  30المؤرخ في  271-01المرسوـ التنفيذؼ رقـ وبمقتضى  -

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

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

 ير التعميـ العالي والبحث العممي.الذؼ يحدد صالحيات وز 
د القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي الذؼ يحدّ  2017سبتمبر  23المؤّرخ في  910وبموجب القرار رقـ  -

 يات واإلعالـ اآللي بجامعة تيارت.الرياض لكمية
ابف  وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجمس العممي لكمية الرياضيات واإلعالـ اآللي بجامعة -

 .2021مارس  22تيارت المؤّرخ في  -خمدوف 
 ُيـقـــــّرر

 

جمادػ الثانية  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذؼ رقـ  44و 43حكاـ المادتيف تطبيقا أل المادة األولى:
والمتّمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد  ، المعّدؿ2003غشت سنة  23الموافق  1424عاـ 

 تيارت.-ف القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية الرياضيات واإلعالـ اآللي بجامعة ابف خمدو 
 -الرياضيات واإلعالـ اآللي بجامعة ابف خمدوف  تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية :2المادة 

 تيارت، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.
 تيارت، كل فيما يخصو، بتطبيق -يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة ابف خمدوف  :3المادة 

 ا القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.ىذ
 2021 أفريل 19 فيحرر بالجزائر 

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

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممــي 2021أفريل  19المــؤرخ في  436رقم  رارــق بالقـــممح
 تيـارت -بجــامعة ابـن خـمدون  لــكمية الريــاضيات واإلعـــالم اآللــي

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 مكمية، ممّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عف قسـ الرياضياترئيس المجمس العممي ل ىدية بف عودة 1
 عميد الكمية لعرابي عبد الرحمف 2
 العميد مكّمف بالدراسات والمسائل المرتبطة بالطمبة نائب شادلي عبد الحفيع 3
 نائب العميد مكّمف بما بعد التدّرج والبحث العممي والعالقات الخارجية  دياب عبد الرزاؽ 4
 رئيس قسـ الرياضيات   نية خير الديفب 5
 رئيس قسـ اإلعالـ اآللي خروبي صحراوؼ  6
 رئيس المجنة العممية لقسـ الرياضيات   زياف دمحم 7
 رئيس المجنة العممية لقسـ اإلعالـ اآللي بف غني عبد المالؾ 8
 ممّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عف قسـ الرياضيات   قدة لحسف 9
 ممّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عف قسـ اإلعالـ اآللي رؾ بف داودمبا 10
 ممّثل عف األساتذة المساعديف بف حابي سيدؼ دمحم 11
 ممّثل عف األساتذة المساعديف داود دمحم أميف 12
 مدير مخبر بحث سنوسي عبد القادر 13
 مسؤوؿ المكتبة حسايف حفيظة 14
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  2021جانفي  10المؤرخ في  033رقم ، يعدل القــرار 2021أفريل  20مؤرخ في  437قــرار رقم 
  سعيدة يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة جامعةالذي 

 

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

 .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة
غشت سنة  23الموافق  1424جمادػ الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .منو 12ادة يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدؿ والمتمـ، السيما الم ؼ، الذ2003
 ،2009سنة  يناير 4الموافق  1430عاـ  محـر 7المؤرخ في  10-09وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .منو 2ال سيما المادة  المعدؿ والمتمـ، ،سعيدةوالمتضمف إنشاء جامعة 
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 لي والبحث العممي.االذؼ يحدد صالحيات وزير التعميـ الع
يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة ، الذؼ 2021جانفي  10المؤرخ في  033رقـ وبمقتضى القػػرار  -

 سعيدة. جامعة
 

 

 ُيـقـــــّرر
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المذكور أعاله، كما ىو ، و 2021جانفي  10المؤرخ في  033يعدؿ الجدوؿ الممحق بالقرار رقـ المادة األولى: 
 محدد في الجدوؿ الممحق بيذا القرار.

 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. :2المادة 
 2021 أفريل 20 فيحرر بالجزائر 

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

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
  قائمة أعضاء مجمس إدارة جامعة سعيدة

 األعضاء المعينون: -1
 القطاع الصفة اإلسم والمقب

 والبحث العممي ممثل الوزير المكمف بالتعميـ العالي رئيس بف طاطا سمير -
 الوزير المكمف بالماليةممثل  عضو بودىاف سعيد -
 بالتكويف والتعميـ المينييف ةالمكمف ةممثل الوزير  عضو غريسي شاشوة -
 واإلصالح اإلدارؼ  السمطة المكمفة بالوظيفة العمومية ةممثم عضو  صغير مريـ -
 ممثل الوزير المكمف بالتربية الوطنية عضو  بمحاج عبد العالي -
 العمل والتشغيل والضماف االجتماعيممثل الوزير المكمف ب عضو يعقوبي دمحم -
 بالعدؿممثل الوزير المكمف  عضو مالكي حبيب هللا -
 بالتجارةممثل الوزير المكمف  عضو  ىاليمي عمار -
 ممثل الوزير المكمف بالصناعة عضو  خميفة عيسى -
 والمواصالت السمكية والالسمكية ممثل الوزير المكمف بالبريد  عضو عيمش إبراىيـ -
 باإلتصاؿممثل الوزير المكمف  عضو افذبيح رضو  -
 التييئة العمرانيةبالداخمية والجماعات المحمية و ممثل الوزير المكمف  عضو غايب عبد المجيد -
 ممثل الوالي عضو داني عبد القادر -

 

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

 العموم والتكنولوجياالمكونة لكمية  األقسام إنشاء يتضمن، 2021أفريل  21مؤرخ في  438رقم  قــرار
 عين تيموشنتلدى جامعة 

 

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

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

 .منو 34ة الذؼ يحدد ميػاـ الجامعػة والقواعػد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدؿ و المتمـ، السيما الماد 2003
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .ير التعميـ العالي والبحث العمميالذؼ يحدد صالحيات وز 
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سنة  نوفمبر 22الموافق  1442عاـ  الثانيربيع  6المؤرخ في  338-20وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
 .عيف تيموشنت لمتضمف إنشاء جامعة، وا2020

 

 ُيـقـــــّرر
 

 عاـ الثانية جمادػ 24 في المؤرخ 279-03 رقـ التنفيذؼ المرسوـ مف 34 المادة ألحكاـ تطبيقا :األولى المادة
 إنشػاء إلى القرار ىذا ييدؼ أعاله، والمذكور والمتمـ، المعدؿ ،2003 سنة غشت 23 الموافق 1424
 لدػ جامعة عيف تيموشنت. العمـو والتكنولوجيا كميةل المكونػة األقسػاـ

 :التالية األقساـ -عيف تيموشنت جامعة– العموـ والتكنولوجيا كمية لدػ تنشأ  :2 المادة
 الرياضيات واإلعالـ اآللي قسـ ، 
 ،قسـ عمـو المادة 
 ،قسـ اليندسة الميكانيكية 
 .قسـ الرؼ 
 ،قسـ عمـو الزراعة والتغذية 
 .قسـ البيولوجيا 
 ،قسـ اليندسة المدنية واألشغاؿ العمومية 
 ،قسـ االلكترونيؾ واالتصاالت 
 االلكتروتقني قسـ، 

، كل فيما يخصو، بتنفيذ عيف تيموشنتومدير جامعة العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف مدير ال السيد يكمف :3لمادة ا
 ممي.ىذا القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث الع

 2021 أفريل 21 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الحقوق المكون لكمية  القسم إنشاء يتضمن، 2021أفريل  21مؤرخ في  439رقم  قــرار
 عين تيموشنتلدى جامعة 

 

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

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

 .منو 34و المتمـ، السيما المادة  د ميػاـ الجامعػة والقواعػد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدؿالذؼ يحد 2003
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .ير التعميـ العالي والبحث العمميالذؼ يحدد صالحيات وز 



  2021-الثاني الثالثي-النشرة الرسمية                      -قانونيةمديرية الشؤون ال-                     وزارة التعميم العالي والبحث العممي   142

 

 

 

سنة  نوفمبر 22الموافق  1442عاـ  الثانيربيع  6المؤرخ في  338-20نفيذؼ رقـ وبمقتضى المرسوـ الت -
 .عيف تيموشنت ، والمتضمف إنشاء جامعة2020

 ُيـقـــــّرر
 

 عاـ الثانية جمادػ 24 في المؤرخ 279-03 رقـ التنفيذؼ المرسوـ مف 34 المادة ألحكاـ تطبيقا :األولى المادة
 إلى القرار ىذا ييدؼ أعاله، المذكور و والمتمـ، المعدؿ ،2003 سنة غشت 23 الموافق 1424
 الحقوؽ لدػ جامعة عيف تيموشنت. لكمية المكونػ القسػـ إنشػاء

 :يالتال القسـ-عيف تيموشنت جامعة–الحقوؽ  كمية لدػ نشأي  :2 المادة
 الحقوؽ  قسـ. 

، كل فيما يخصو، بتنفيذ عيف تيموشنتامعة ومدير جالعاـ لمتعميـ والتكويف العالييف مدير ال السيد يكمف :3لمادة ا
 ىذا القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

 2021 أفريل 21 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 المكونة لكمية األقسام إنشاء يتضمن، 2021أفريل  21مؤرخ في  440رقم  قــرار
 عين تيموشنتلدى جامعة  العموم االقتصادية والتجارية وعموم التسيير

 

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

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

 .منو 34و المتمـ، السيما المادة  الذؼ يحدد ميػاـ الجامعػة والقواعػد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدؿ 2003
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13رقـ  وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ -

 .ير التعميـ العالي والبحث العمميالذؼ يحدد صالحيات وز 
سنة  نوفمبر 22الموافق  1442عاـ  الثانيربيع  6المؤرخ في  338-20وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .عيف تيموشنت ، والمتضمف إنشاء جامعة2020
 

 ـقـــــّرريُ 
 

 عاـ الثانية جمادػ 24 في المؤرخ 279-03 رقـ التنفيذؼ المرسوـ مف 34 المادة ألحكاـ تطبيقا :األولى المادة
 إلى القرار ىذا ييدؼ أعاله، المذكور و والمتمـ، المعدؿ ،2003 سنة غشت 23 الموافق 1424
 لدػ جامعة عيف تيموشنت. وعمـو التسييرالعمـو االقتصادية والتجارية  لكمية المكونػة األقسػاـ إنشػاء

 :التالية األقساـ - عيف تيموشنت جامعة – العمـو االقتصادية والتجارية وعمـو التسيير كمية لدػ تنشأ  :2 المادة
 االقتصادية العموـ قسـ، 
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 ،قسـ عمـو التسيير 
 .قسـ العمـو المالية والمحاسبة 

، كل فيما يخصو، بتنفيذ عيف تيموشنتومدير جامعة والتكويف العالييف العاـ لمتعميـ مدير ال السيد يكمف :3لمادة ا
 ىذا القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

 2021 أفريل 21 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 المكونة لكمية األقسام إنشاء يتضمن، 2021أفريل  21مؤرخ في  441رقم  قــرار
 عين تيموشنتلدى جامعة  اآلداب والمغات والعموم االجتماعية

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2021فبراير سنػة  21وافق الم 1442رجب عاـ  9المػؤرخ في  78-21بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

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

 .منو 34الذؼ يحدد ميػاـ الجامعػة والقواعػد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدؿ و المتمـ، السيما المادة  2003
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13المرسوـ التنفيذؼ رقـ  وبمقتضى -

 .الذؼ يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
سنة  نوفمبر 22الموافق  1442عاـ  الثانيربيع  6المؤرخ في  338-20وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .عيف تيموشنت ة، والمتضمف إنشاء جامع2020
 ُيـقـــــّرر

 

 عاـ الثانية جمادػ 24 في المؤرخ 279-03 رقـ التنفيذؼ المرسوـ مف 34 المادة ألحكاـ تطبيقا :األولى المادة
 إلى القرار ىذا ييدؼ أعاله، المذكور و والمتمـ، المعدؿ ،2003 سنة غشت 23 الموافق 1424
 لدػ جامعة عيف تيموشنت. ات والعمـو االجتماعيةاآلداب والمغ لكمية المكونػة األقسػاـ إنشػاء

 :التالية األقساـ- عيف تيموشنت جامعة – اآلداب والمغات والعمـو االجتماعية كمية لدػ تنشأ  :2 المادة
 المغة واألدب العربي قسـ، 
 ،قسـ اآلداب والمغة االنجميزية 
 ،قسـ اآلداب والمغة الفرنسية 
 ،قسـ اآلداب والمغة االسبانية 
 ـ التاريخ،قس 
 .قسـ العمـو االجتماعية 

، كل فيما يخصو، بتنفيذ عيف تيموشنتومدير جامعة العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف مدير ال السيد يكمف :3لمادة ا
 ىذا القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

 2021 أفريل 21 فيحرر بالجزائر 
 الي والبحث العمميوزير التعميم الع

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 يحدد قائمة المجالت العممية الوطنية من الصنف "ج"، 2021أفريل  22 مؤرخ  في 442 رقم قــرار
 
 

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

 .والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة
، 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .حّدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العمميالذؼ ي
ث المجنة العممية الوطنية لتأىيل احدوالمتضمف إ 2014جواف  17المؤرخ في  393وبمقتضى القرار رقـ  -

 .المجالت العممية، المعدؿ
لصنف يحدد قائمة المجالت العممية الوطنية مف االذؼ  2018جواف  21 مؤرخ  فيال 586 رقـ وبموجب القػػرار -

 .والمتمـ "ج"، المعدؿ
أبريل  05و 05المنعقد يومي  المجنة  العممية الوطنية لتأىيل المجالت العمميةمحضر اجتماع  عمى وبناءً  -

2021. 
 ُيـقـــــّرر

 

 في ممحق ىذا القرار.كما ىو مبيف  تحدد قائمة المجالت العممية الوطنية مف الصنف "ج" : المادة األولى
والمتمـ، والمذكور أعاله، غير أف أحكامو  ، المعدؿ2018جواف  21 مؤرخ فيال 586 رقـ ػػرارقال: ُيمغى 2المادة 

 تبقى سارية المفعوؿ بالنسبة لممقاالت الُمودعة قبل تاريخ توقيع ىذا القرار.
يخصو،  مؤسسات التعميـ العالي، كل فيما ومديرويكمف المدير العاـ لمبحث العممي والتطوير التكنولوجي  :3المادة 

 بتطبيق ىذا القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
 

 2021 أفريل 22 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 ،2021أفريل  22 مؤرخ  فيال 442ملحق القرار رقم 

 من الصنف "ج" المجالت العممية الوطنيةيحدد قائمة الذي 
 الرقم عنوان المجمة ر.د.م.د ر.د.م.د -إ مؤسسة النشر الموقع اإللكتروني تاريخ اإلنشاء

2013 https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/85 235-2588 جامعة سكيكدةX 2335-1748 1 مجمة الباحث اإلقتصادؼ 

2002 https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/7 2 مجمة الباحث 3613-1112 0843-2437 جامعة ورقمة 

2013 https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/13 1535-2335 1853-2335 جامعة بجاية Multilinguales 3 

2011 https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/126 4 مجمة رؤػ اقتصادية 0088-2253 0789-2437 جامعة الوادؼ 

2011 https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/276 5 مجمة اإلستراتيجية والتنمية 0982-2170 6839-2600 جامعة مستغانـ 

2006 https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/2 6 مجمة الواحات لمبحوث و الدراسات 7163-1112 1892-2588 جامعة غرداية 

1995 https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/3 مجمة العمـو و التكنولوجية لمنشاطات  4032-1112 3776-2543 جامعة مستغانـ
 7 البدنية و الرياضية
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 الرقم عنوان المجمة ر.د.م.د ر.د.م.د -إ مؤسسة النشر الموقع اإللكتروني تاريخ اإلنشاء

2004 https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/4  8 مجمة اآلداب و العمـو اإلجتماعية 4776-1112 1906-2588 2جامعة سطيف 

1986 https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/18 0910-1111 6952-2600 1لجزائر جامعة ا Annales de l’université d’Alger 9 

2009 https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/20 10 دراسات وأبحاث 9751-1112 0363-2253 جامعة الجمفة 

2012 https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/21  199-2588 2جامعة وىرافX 2253-0592 11 دراسات إنسانية واجتماعية 

1990 https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/23  505-1111 2007-2588 1جامعة قسنطينةX Revue Des Sciences Humaines 12 

2012 https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/25 
المدرسة العميا 
 SOCLES 13 1144-2335 2023-2588 لألساتذة بوزريعة

1971 https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/26 
مركز البحث العممي 
والتقني لتطوير المغة 

 العربية
2588-2031 1112-4393 AL-Lisaniyyat 14 

1995 https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/27 4932-1111 9865-2352 جامعة عنابة El-Tawassol" 15 "التواصل 

1986 https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/28 
جامعة األمير عبد 
القادر لمعمـو 

 اإلسالمية قسنطينة
2588-204X 1112-4040  مجمة جامعة األمير عبد القادر لمعمـو

 16 اإلسالمية

1964 https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/32 1912-2676 8239-2716 1الجزائر  جامعة 
Revue Algérienne des Sciences 

Juridiques et Politiques 17 

2014 https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/39  5140-2392 2104-2588 2جامعة قسنطينة Revue des Sciences Humaines 
 & Sociales 18 

2000 https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/41 19 مجمة العمـو االنسانية 3176-1112 2120-2588 جامعة بسكرة 

2008 https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/60  0958-2170 2201-2588 2جامعة قسنطينة Dirassat 20 

2001 https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/63  21 مجمة العمـو االقتصادية وعمـو التسيير 3443-1112 9768-2477 1جامعة سطيف 

2010 https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/72 0087-2170 2287-2588 جامعة بجاية Revue Académique de la 
Recherche Juridique 22 

2014 https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/86 975-2352 2368-2588 1معة باتنة جاX 23 مجمة الباحث لمدراسات األكاديمية 

2001 https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/90  جامعة األمير عبد القادر
 24 المعيار 4377-1112 2384-2588 لمعموـ اإلسالمية قسنطينة

1998 https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/92  25 اإلحياء 4350-1112 2406-2588 1جامعة باتنة 

1994 https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/97  5149-1111 2430-2588 1جامعة باتنة social and human sciences review 
 مجمة العمـو االجتماعية واالنسانية  

26 

2014 https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/100 27 المجمة الجزائرية لمتنمية اإلقتصادية 5302-2392 2457-2588 جامعة ورقمة 

2007 https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/101 7902-1112 6635-2602 جامعة بسكرة Recherchers economiques 
manageriales 28 

2015 https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/105 29 مجمة العمـو النفسية والتربوية 1173-2437 2473-2588 جامعة الوادؼ 

2010 https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/110 30 مجمة العمـو القانونية و السياسية 6260-2602 6643-2602 جامعة الوادؼ 

2008 https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/117 31 دراسات نفسية وتربوية 9263-1112 2538-2588 جامعة ورقمة 

2010 https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/119 32 مجمة الباحث في العمـو اإلنسانية واإلجتماعية 1121-2170 6049-2600 جامعة ورقمة 

2009 https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/120 33 دفاتر السياسة والقانوف  9808-1112 5930-2602 جامعة ورقمة 

2004 https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/124 34 مجمة االجتياد القضائي 8615-1112 6065-2600 جامعة بسكرة 
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 الرقم مةعنوان المج ر.د.م.د ر.د.م.د -إ مؤسسة النشر الموقع اإللكتروني تاريخ اإلنشاء

2009 https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/130 716-2602 جامعة الوادؼX 1112-914X 35 مجمة عمـو المغة العربية وآدابيا 

2013 https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/133 609-2600 جامعة أدرارX 2335-1462 36 مجمة القانوف والمجتمع 

2015 https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/136 086-2437 6111-2600 جامعة الشمفX 37 جسور المعرفة 

2015 https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/141 38 الدراسات القانونية المقارنة 0022-2478 6154-2600 جامعة الشمف 

2007 https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/142 39 مجمة المواقف 7872-1112 6162-2600 جامعة معسكر 

2011 https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/144 40 الناصرية 1822-2170 6189-2600 جامعة معسكر 

2012 https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/147 0142-2253 5604-2602 جامعة معسكر Revue Organisation et Travail 41 

1998 https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/154  1335-1112 6227-2600 2جامعة وىراف Revue algérienne  d'économie  
et gestion 42 

2013 https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/158  43 آفاؽ سينمائية 1888-2335 6243-2600 1جامعة وىراف 

2005 https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/174 5969-1112 6294-2600 جامعة تممساف les cahiers du mecas 44 

2015 https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/176 45 لغة كالـ 0746-2437 6308-2600 جامعة غميزاف 

2011 https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/178  46 مجمة عصور الجديدة 1636-2170 6324-2600 1جامعة وىراف 

2004 https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/183  47 تنمية الموارد البشرية 5004-1112 6359-2600 2جامعة سطيف 

2015 https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/196 48 مجمة البشائر االقتصادية 0932-2437 6391-2600 جامعة بشار 

2006 https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/211 7201-1112 6502-2600 المدرسة العميا لمتجارة 
Revue des reformes Economique 
et intégration dans l’économie 

mondiale 
49 

1999 https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/219  المجمس األعمى لّمغة
 50 الّمغة العربية 3575-1112 6545-2600 العربية

2011 https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/221  144-2170 2جامعة الجزائرX 2170-1431 51 أفكار وآفاؽ 

2008 https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/232 52 آفاؽ عممية 9336-1112 6618-2600 جامعة تامنغست 

2009 https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/237  المجمس األعمى لمغة
 53 معالـ 0052-2170 6944-2600 العربية

2012 https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/238 54 مجمة إشكاالت في المغة واألدب 1586-2335 6634-2600 عة تامنغستجام 

2003 https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/240 
المدرسة الوطنية العميا 
لإلحصاء واالقتصاد 

 التطبيقي
2600-6642 1112-234X Revue d'économie et de 

statistique appliquée 55 

2012 https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/248  1438-2335 6685-2600 3جامعة الجزائر L'entreprise 56 

2014 https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/253  57 المدونة 0819-2437 6333-2602 2جامعة البميدة 

1990 https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/258  58 مجمة معيد العمـو اإلقتصادية 2382-1112 6731-2600 3جامعة الجزائر 

2013 https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/259  59 المجمة الجزائرية لمعمـو اإلجتماعية واإلنسانية 9911-2352 6058-2602 3جامعة الجزائر 

2012 https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/263  5388-2392 6774-2600 3جامعة الجزائر 
Revue Etudes en Economie et 

Commerce et Finance 60 

2014 https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/268 61 مجمة صوت القانوف  9938-2352 6759-2602 جامعة خميس مميانة 

2010 https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/275  62 مجمة االقتصاد و التنمية البشرية 0827-2253 6820-2600 2جامعة البميدة 
 



  2021-الثاني الثالثي-النشرة الرسمية                      -قانونيةمديرية الشؤون ال-                     وزارة التعميم العالي والبحث العممي   147

 

 

 

 

 الرقم عنوان المجمة ر.د.م.د ر.د.م.د -إ مؤسسة النشر الموقع اإللكتروني تاريخ اإلنشاء

2009 https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/281 945-1112 9742-2571 جامعة سيدؼ بمعباسX 63 الحوار المتوسطي 

2005 https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/287  64 الصوتيات 6426-1112 9830-2352 2جامعة البميدة 

2014 https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/290  المدرسة الوطنية العميا
 691X 2353-0383-2600 لمصحافة وعموـ اإلعالـ

La revue de la Communication et 
du Journalisme 65 

2011 https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/291  66 المجمة الجزائرية لألمف والتنمية 1903-2170 6928-2600 1جامعة باتنة 

2009 https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/296 67 مجمة اإلقتصاد الجديد 1776-2170 6979-2600 ةجامعة خميس مميان 

2016 https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/309 7414-2507 6368-2602 جامعة المسيمة 
مجمة الجامع في الدراسات النفسية والعمـو 

 68 التربوية

2015 https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/313 69 مجمة إدارة األعماؿ والدراسات االقتصادية 0525-2437 5078-2602 جمفةجامعة ال 

2010 https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/316 70 مجمة االبداع الرياضي 0818-2170 5094-2602 جامعة المسيمة 

2010 https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/320 71 مجمة أنسنة لمبحوث و الدراسات 0575-2170 5124-2602 جامعة الجمفة 

2008 https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/324 8984-1112 5140-2602 جامعة المسيمة 
مجمة العمـو االقتصادية والتسيير والعمـو 

 72 التجارية

2014 https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/329 5124-2392 5191-2602 عة مستغانـجام Revue Finance & marchés 73 

2012 https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/333 74 الموروث 0908-2253 5221-2602 جامعة مستغانـ 

2015 https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/347 
المركز الجامعي 

 75 مجاميع المعرفة 1106-2437 5329-2602 تندوؼ

2010 https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/352 76 الممارسات الّمغوّية 0583-2170 5353-2602 جامعة تيزؼ وزو 

2002 https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/360  مدرسة الدراسات
 La  Revue des Sciences 3818-1112 5396-2602 العميا التجارية

Commerciales 77 

2011 https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/394 010-2253 6961-2602 جامعة المسيمةX 78 مجمة العمـو االجتماعية و االنسانية 

2009 https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/397 113-2170 6449-2602 جامعة تيزؼ وزوX Iles d Imesli 79 

2016 https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/457 مجمة االستاذ الباحث لمدراسات القانونية  7295-2507 7684-2661 جامعة المسيمة
 80 والسياسية

2015 https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/474  375-2543 1645-2676 1جامعة باتنةX 81 الجزائرية لألمف اإلنساني المجمة 

2015 https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/510 82 الريادة القتصاديات األعماؿ 0916-2437 1602-2676 جامعة الشمف 

2014 https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/525 83 جماليات 0614-2437 2285-2676 جامعة مستغانـ 

2016 https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/529 84 مجمة قانوف العمل و التشغيل 1157-2437 7382-2661 جامعة مستغانـ 

2008 https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/552 85 االكاديمية لمدراسات االجتماعية و االنسانية 8712-1112 0320-2437 جامعة الشمف 

2004 https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/559 86 مجمة أنثروبولوجية األدياف 0197-2353 2102-2676 جامعة تممساف 

2010 https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/593 87 دراسات العدد االقتصادؼ 2013-2676 2080-2676 جامعة األغواط 

2014 https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/137 612-2600 جامعة سعيدةX 2392-4985 88 مجمة الدراسات الحقوقية 

2001 https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/33  4679-1112 2074-2588 1جامعة وىراف AL-MUTARĞIM 89 المترجـ 

1986 https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/38  90 مجمة الدراسات التاريخية 3707-1111 2090-2588 2جامعة الجزائر 

2002 https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/49 91 مجمة الحقيقة 4210-1112 2139-2588 جامعة أدرار 
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2008 https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/56  218-2588 1جامعة باتنةX 2335-1667 92 مجمة اآلداب والعمـو اإلنسانية 

2014 https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/57 5469-2392 2198-2588 جامعة برج بوعريريج 
 Revue -مجمة أبحاث ودراسات التنمية 

Recherches et Etudes en 
Développement - 

93 

2014 https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/61 221-2588 جامعة برج بوعريريجX 2392-5329  مجمة الباحث االقتصادؼ- Economics 
Researcher's Journal - 94 

1994 https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/62  95 اآلداب 4908-1111 2228-2588 1جامعة قسنطينة 

2014 https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/64 96 مجمة البحوث االقتصادية والمالية 9822-2352 1574-2588 جامعة أـ البواقي 

2005 https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/65 685-1112 2236-2588 جامعة تبسةX 97 مجمة العمـو االجتماعية واإلنسانية 

2014 https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/67  98 دراسات اقتصادية 5310-2392 1604-2588 2جامعة قسنطينة 

2009 https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/71 99 التحدؼ 9859-1112 6619-2602 جامعة أـ البواقي 

2014 https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/76 100 مجمة الحقوؽ والعمـو السياسية 9806-2352 2309-2588 جامعة خنشمة 

2007 https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/77 101 مجمة البحوث و الدراسات اإلنسانية 8151-1112 2317-2588 جامعة سكيكدة 

2015 https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/79 
مركز فاعموف لمبحث في 
األنثروبولوجيا والعموـ 
 االنسانية واالجتماعية

2588-2325 2437-041X 102 أنثروبولوجيا 

2005 https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/80 
المدرسة العميا لألساتذة 

وـ االنسانية اآلداب والعم
 قسنطينة

2437-0576 1112-5101 
FORUM  DE  L' ENSEIGNANT 

 103 منتدػ األستاذ

2012 https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/81 104 فصل الخطاب 1071-2335 5922-2602 جامعة تيارت 

2011 https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/83 7856-1112 2341-2588 1 جامعة باتنة khazzartech 105 االقتصاد الصناعي 

2015 https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/89 106 مجمة ميالؼ لمبحوث والدراسات 5361-2392 1663-2588 المركز الجامعي ميمة 

2014 https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/95 107 في الترجمة 0073-2353 6902-2602 جامعة عنابة 

2007 https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/96 7880-1112 5361-2602 جامعة قالمة 
حوليات جامعة قالمة لمعمـو االجتماعية 

 108 واإلنسانية

2016 https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/99 109 مجمة البحوث في العمـو المالية والمحاسبية 3725-2543 6627-2602 جامعة المسيمة 

2011 https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/103 110 مجمة أداء المؤسسات الجزائرية 1938-2170 7313-2602 جامعة ورقمة 

2016 https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/109 111 مجمة اقتصاد الماؿ و األعماؿ 3784-2543 2503-2588 المركز الجامعي ميمة 

2015 https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/111 112 مجمة المعارؼ لمبحوث والدراسات التاريخية 0584-2437 0584-2437 جامعة الوادؼ 

2009 https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/113 113 قراءات 9468-1112 5515-2602 جامعة بسكرة 

2012 https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/116 781-2602 جامعة بسكرةX 2253-0347 114 مجمة عمـو اإلنساف والمجتمع 

2013 https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/123 115 لحرياتمجمة الحقوؽ وا 3652-2543 6057-2600 جامعة بسكرة 

2008 https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/127 116 مجمة الدراسات اإلقتصادية والمالية 7961-1112 6073-2600 جامعة الوادؼ 

2006 https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/131 117 مجمة المفكر 8623-1112 6081-2600 جامعة بسكرة 
2013 https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/132 118 رفوؼ 1381-2335 5949-2602 جامعة أدرار 

2015 https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/150 119 مجمة االقتصاد والمالية 0630-2437 3695-2543 جامعة الشمف 
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2011 https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/151 120 مجمة البحوث العممية في التشريعات البيئية 1849-2170 7178-2602 جامعة تيارت 

2012 https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/153  121 مجمة القانوف، المجتمع والسمطة 0266-2253 6219-2600 2جامعة وىراف 

2004 https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/160  511-1112 6251-2600 1جامعة وىرافX 122 المجمة الجزائرية لممخطوطات 

2002 https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/167  123 ورعص 4237-1112 6278-2600 1جامعة وىراف 

2005 https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/168  124 مجمة سيميائيات 7015-1112 5973-2602 1جامعة وىراف 

2011 https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/175 599-2602 جامعة تممسافX 2170-1881 REVUE ALGERIENNE DE 
FINANCES PUBLIQUES 125 

2013 https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/180 126 التكامل االقتصادؼ 1608-2335 6694-2602 جامعة أدرار 

2012 https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/181 1187-2335 6340-2600 جامعة بسكرة 
Revue des Economies financières 

bancaires et de management 127 

2011 https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/184 128 التعميمية 1717-2170 6015-2602 جامعة سيدؼ بمعباس 

2012 https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/185 129 الفكر المتوسطي 1543-2335 1726-2676 جامعة تممساف 

2015 https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/187 130 مجمة البحوث في الحقوؽ والعمـو السياسية 0444-2437 6910-2602 جامعة تيارت 

2004 https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/202 131 مجمة البحوث والدراسات 4938-1112 6456-2600 جامعة الوادؼ 

2014 https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/204 132 مجمة اإلبتكار والتسويق 0189-2353 6464-2600 جامعة سيدؼ بمعباس 

2012 https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/206 133 الحوار الثقافي 0746-2253 6472-2600 جامعة مستغانـ 

2016 https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/208 لمركز الجامعي ا
مجمة تفوؽ في عمـو وتقنيات النشاطات  7201-2507 6899-2602 البيض

 134 البدنية والرياضية

2014 https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/209  135 المجمة الجزائرية لمدراسات السياسية 0294-2353 6480-2600 لمعمـو السياسيةالمدرسة الوطنية العميا 

1992 https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/210  7699-1111 6499-2600 2جامعة الجزائر Revue d’études archéologiques 136 

2017 https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/212 137 مجمة الرسالة لمدراسات اإلعالمية 9904-2571 7763-2602 جامعة تبسة 

2012 https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/222 138 مجمة االجتياد لمدراسات القانونية واالقتصادية 1039-2335 0754-2437 جامعة تامنغست 

2016 https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/223 139 إلنسانيةمجمة الر سالة لمدراسات والبحوث ا 3938-2543 7771-2602 جامعة تبسة 

1993 https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/224  4606-1111 6023-2602 2جامعة الجزائر Cahiers de Traduction 140 

2004 https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/229  141 المجمة المغاربية لممخطوطات 1598-2170 6588-2600 2جامعة الجزائر 

2014 https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/231 660-2600 جامعة مستغانـX 2352-9776 142 مقاربات فمسفية 

2013 https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/236  143 األسرة والمجتمع 5337-2392 6716-2602 2جامعة الجزائر 

2001 https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/239  2803-1112 6589-2602 2جامعة الجزائر revue de bibliothéconomie 144 

2012 https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/241  المدرسة العميا
 لألساتذة بوزريعة

2602-6317 2437-024X 145 مجمة البحوث التربوية والتعميمية 

2010 https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/249  المجمة الجزائرية لمعولمة و السياسات  1268-2335 6693-2600 3جامعة الجزائر
 االقتصادية

146 

2013 https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/256 
مركز البصيرة لمبحوث 

واالستشارت 
 والخدمات التعممية

 147 دراسات تاريخية 2352-9741 2600-6723
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2004 https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/264  189-2170 7208-2602 1جامعة الجزائرX 148 مجمة البحوث العممية والدراسات اإلسالمية 

2011 https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/269  149 مجمة اإلبداع 9563-2352 6790-2600 2جامعة البميدة 

2006 https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/270 150 معارؼ 7007-1112 6804-2600 جامعة البويرة 

2012 https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/273  151 مجمة اإلدارة والتنمية لمبحوث والدراسات 1373-2335 6812-2600 2جامعة البميدة 

2006 https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/277  6612-1112 6847-2600 2جامعة البميدة recherches économiques 152 

2007 https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/278  153 مجمة آفاؽ لعمـ االجتماع 8259-1112 6855-2600 2جامعة البميدة 

2011 https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/279 154 أبعاد إقتصادية 8062-1112 6074-2602 جامعة بومرداس 

2010 https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/288 
مركز البصيرة لمبحوث 

و االستشارات 
 والخدمات التعممية

 155 دراسات نفسية 2353-0324 2600-6901

2015 https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/289 156 الرواؽ 0363-2437 6767-2602 جامعة غميزاف 

2016 https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/295 
مركز البحث في 

ية العمـو اإلسالم
 والحضارة األغواط

 157 مجمة العمـو اإلسالمية والحضارة 2477-9903 2600-6960

2017 https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/297 158 دراسات معاصرة 9882-2571 6987-2600 جامعة تيسمسيمت 

2015 https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/304 159 مجمة الدراسات القانونية والسياسية 0251-2353 6791-2602 طجامعة األغوا 

2006 https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/305 160 مجمة العمـو االجتماعية 6752-1112 6090-2602 جامعة األغواط 

2008 https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/310 161 مجمة تطوير العمـو االجتماعية 9212-1112 5043-2602 جامعة الجمفة 

2016 https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/311 162 األفاؽ لمدراسات اإلقتصادية 9769-2571 5051-2602 جامعة تبسة 

2008 https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/315 163 مجمة الحقوؽ والعمـو االنسانية 8240-1112 5086-2602 جامعة الجمفة 

2010 https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/317 164 المعيار 0931-2170 6376-2602 جامعة تيسمسيمت 

2015 https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/318 165 مجمة الدراسات القانونية 0304-2437 5108-2602 جامعة المدية 

2015 https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/326 166 مجمة االنساف والمجاؿ 9865-2477 5167-2602 المركز الجامعي البيض 

2015 https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/328 167 مجمة الدراسات اإلقتصادية الكمية 1033-2437 5183-2602 جامعة ورقمة 

2012 https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/332 187-2335 5213-2602 جامعة بشارX 168 دراسات 

2009 https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/334 523-2602 جامعة سيدؼ بمعباسX 2170-0060  المجمة المغاربية لمدراسات التاريخية
 169 واإلجتماعية

2016 https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/336 170 مجمة التنمية االقتصادية 3490-2543 5256-2602 جامعة الوادؼ 

2013 https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/338  171 مجمة الحكمة لمدراسات الفمسفية 0499-2353 5264-2602 والدراساتمركز الحكمة لمبحوث 

2005 https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/341 172 مجمة العمـو اإلقتصادية 6191-1112 6112-2602 جامعة سيدؼ بمعباس 

2006 https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/342  الجمعية الوطنية
 173 جديد االقتصاد 7341-1112 5299-2602 لالقتصادييف الجزائرييف

2006 https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/346 174 الخطاب 7082-1112 5310-2602 جامعة تيزؼ وزو 

2011 https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/349  175 المرشػػد 0495-2253 6384-2602 2جامعة الجزائر 

2016 https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/351 176 افاؽ لمعمـو 7228-2507 5345-2602 جامعة الجمفة 
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2015 https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/357  دارة  0657-2437 6937-2602 2جامعة البميدة  177 الموارد البشريةمجمة التنمية وا 

2007 https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/359  المدرسة العميا
 178 الباحث 9557-1112 5388-2602 لألساتذة بوزريعة

2001 https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/364  179 سانية واالجتماعيةدراسات في العمـو اإلن 7402-2602 1637-2676 2جامعة الجزائر 

2014 https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/372 540-2602 جامعة الجمفةX 2392-5442 180 مجمة المنظومة الرياضية 

2010 https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/374 181 مجمة دفاتر اقتصادية 1040-2170 5426-2602 جامعة الجمفة 

2012 https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/375 0111-2353 6848-2602 جامعة مستغانـ Revue droit international et 
développement 182 

2012 https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/378  183 مجمة دراسات جبائية 1985-2335 5442-2602 2جامعة البميدة 

2014 https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/380 989-2352 6856-2602 جامعة الجمفةX 184 المحترؼ 

2006 https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/381 6590-1112 5450-2602 جامعة تيزؼ وزو revue critique de droit et sciences 
politiques 185 

2010 https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/389 186 مجمة الدراسات المالية والمحاسبية 1165-2437 6864-2602 جامعة الوادؼ 

2015 https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/391 187 مجمة الشياب 9954-2477 5485-2602 جامعة الوادؼ 

2013 https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/396 188 افاؽ فكرية 0367-2353 5507-2602 جامعة سيدؼ بمعباس 

2014 https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/403  697-2602 2جامعة وىرافX 2353-0030 189 أبعػػاد 

1999 https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/412  413-1112 2048-2676 1جامعة الجزائرX 190 الصراط 

2016 https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/414 749-2507 7755-2602 جامعة تيزؼ وزوX 191 مجمة مجتمع تربية عمل 

2001 https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/416 167-2676 جامعة تممسافX 2676-1963  192 المغاتمجمة اآلداب و 

2007 https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/417 193 دراسات اقتصادية 7925-2602 8301-2716 جامعة الجمفة 

2016 https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/424 194 مجمة التنمية واالستشراؼ لمبحوث والدراسات 7511-2507 2315-2676 جامعة البويرة 

2017 https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/428 195 مجمة المنتدػ لمدراسات واالبحاث االقتصادية 1817-2588 1580-2676 جامعة الجمفة 

2017 https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/429 
مركز المدار المعرفي 
 196 مدارات سياسية 1825-2588 8341-2710 لألبحاث والدراسات

2016 https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/433  197 مجمة إيميزا لمبحوث والدراسات 3547-2543 7587-2661 المركز الجامعي إليزؼ 

2016 https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/434 198 انونية واالجتماعيةمجمة العمـو الق 7333-2507 1742-2676 جامعة الجمفة 

2016 https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/435 734-2661 جامعة الجمفةX 2170-0834 199 مجمة أبحاث 

2017 https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/438 6279-2602 7242-2661 جامعة بجاية Revue d’Économie & de Gestion 200 

2017 https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/440 201 مجمة االمتياز لبحػػوث االقتصاد واالدارة 0171-2572 7773-2661 جامعة األغواط 

2017 https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/441 202 ية والسياسيةالمجمة األكادمية لمبحوث القانون 9971-2571 7404-2661 جامعة األغواط 

2017 https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/443 203 مجمة إضافات إقتصادية 0074-2572 7981-2710 جامعة غرداية 

2017 https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/445 204 مجمة الفكر القانوني والسياسي 1620-2588 2242-2676 جامعة األغواط 

2007 https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/450 7511-1112 8255-2716 جامعة المدية 
Revue de Recherches et Etudes 

Scientifiques 205 
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2014 https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/451 
المدرسة العميا لمتسيير 
 Le Manager 206 5345-2392 7129-2661 و االقتصاد الرقمي

1993 https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/452  207 المجمة العممية لمتربية البدنية و الرياضية 1135-1111 7358-2661 3جامعة الجزائر 

2017 https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/455 208 السياسة العالمية 7651-2507 7544-2661 جامعة بومرداس 

2016 https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/456  209 المفكر 3830-2543 7498-2661 2جامعة الجزائر 

2016 https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/459 210 دفاتر مخبر الشعرية الجزائرية 9727-1112 1661-2676 جامعة المسيمة 

2008 https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/460 211 أبوليوس 5071-1112 7412-2661 جامعة سوؽ أىراس 

2016 https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/461 212 مجمة الدراسات والبحوث القانونية 1084-2437 1688-2676 جامعة المسيمة 

2017 https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/462 213 مجمة األصيل لمبحوث االقتصادية واإلدارية 9866-2571 7854-2661 جامعة خنشمة 

2017 https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/465 214 مجمة نماء لإلقتصاد والتجارة 1884-2588 8465-2710 جامعة جيجل 

2014 https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/466  مجمة دراسات وأبحاث اقتصادية في الطاقات  5353-2392 7528-2661 1جامعة باتنة
 المتجددة

215 

2017 https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/467 216 مجمة السراج في التربية وقضايا المجتمع 0112-2572 1610-2676 عة الوادؼجام 

2016 https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/468 217 مجمة إقتصاد الماؿ واألعماؿ 3660-2543 2072-2676 جامعة الوادؼ 

2016 https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/469 203-2676 ة المسيمةجامعX 2543-3644 218 مجمة الدراسات االقتصادية المعاصرة 

2016 https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/470 219 مجمة النبراس لمدراسات القانونية 0007-2572 7250-2661 جامعة تبسة 

2016 https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/471 220 أبحاث قانونية وسياسية 7090-1112 8956-2716 جيجل جامعة 

2017 https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/473 221 المجمة الدولية لمبحوث القانونية والسياسية 1736-2588 7269-2661 جامعة الوادؼ 

2013 https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/475  222 مجمة الدراسات والبحوث االجتماعية / 9555-2352 ادؼجامعة الو 

2016 https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/480 223 مجمة اقتصاديات االعماؿ والتجارة 3709-2543 1629-2676 جامعة المسيمة 

2017 https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/482 800-2602 8023-2710 جامعة الوادؼX 224 مجمة قبس لمدراسات اإلنسانية واالجتماعية 

2005 https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/483 225 دفاتر المخبر 7031-1112 2099-2676 جامعة بسكرة 
2016 https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/484 821-2710 جامعة الوادؼX 2543-3512 Ex  Professo 226 

2017 https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/485 227 العمدة في المسانيات وتحميل الخطاب 0058-2572 1696-2676 جامعة المسيمة 

2017 https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/490 153-2676 جامعة جيجلX 2602-5663 228 ألبحاث والدراساتالمجمة الجزائرية ل 

2017 https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/492 389-2543 2323-2676 جامعة المسيمةX 229 مجمة البحوث التاريخية 

2016 https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/494 230 تقدمةمجمة البحوث االقتصادية الم 0198-2572 1572-2676 جامعة الوادؼ 

2017 https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/495 231 مجمة العمـو اإلدارية والمالية 6139-2602 7765-2661 جامعة الوادؼ 

2017 https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/496 568-2602 8457-2710 جامعة الوادؼX 232 مجمة اإلعالـ والمجتمع 

2016 https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/499  233 مجمة العمارة وبيئة الطفل 0014-2478 8252-2710 1جامعة باتنة 

2015 https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/500 828-2716 جامعة أـ البواقيX 2353-012X 234 النص 

2017 https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/501 235 مجمة الناقد لمدراسات السياسية 5779-2602 8007-2710 جامعة بسكرة 
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2010 https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/503 236 مجمة الباحث في العمـو االنسانية واالجتماعية 0370-2170 8171-2710 جامعة الوادؼ 

2017 https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/504 237 مجمة افاؽ عمـو االدارة واالقتصاد 5906-2602 2307-2676 جامعة المسيمة 

2015 https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/507 238 مجمة المنيل 1068-2437 8392-2710 جامعة الوادؼ 

2016 https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/513  239 الَكِمـ 3822-2543 7420-2661 1جامعة وىراف 

2017 https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/515 799-2710 جامعة أدرارX 2572-0090 240 اؿمجمة االقتصاد وادارة االعم 

2015 https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/518  المركز الجامعي
 241 مجمة القانوف والعمـو السياسية 0452-2437 2161-2676 النعامة

2014 https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/519 242 مجمة المغة الوظيفية 0967-2437 2188-2676 جامعة الشمف 

2017 https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/523 621-2602 7447-2661 جامعة عيف تموشنتX Revue algérienne des lettres 243 

2014 https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/524 244 المجمة الدولية لالتصاؿ االجتماعي 1181-2437 8139-2710 جامعة مستغانـ 

2016 https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/526 245 المجمة الجزائرية لمحقوؽ والعمـو السياسية 7635-2507 8198-2710 جامعة تيسمسيمت 

2017 https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/530 779-2661 جامعة تيسمسيمتX 2543-3911 
Beam Journal of Economic 

Studies 246 

2016 https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/535 247 مجمة حقوؽ اإلنساف والحريات العامة 7503-2507 1599-2676 جامعة مستغانـ 

2015 https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/536 248 ية واالجتماعيةالساورة لمدراسات االنسان 9881-2477 2153-2676 جامعة بشار 

2013 https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/537 249 القانوف العقارؼ و البيئة 1225-2335 7471-2661 جامعة مستغانـ 

2017 https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/539 األبحاث العممية في  مجمة روافد لمدراسات و 3482-2543 7757-2661 جامعة عيف تموشنت
 250 العمـو االجتماعية واإلنسانية

2017 https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/540 804-2710 جامعة أدرارX 2572-0082 251 المجمة االفريقية لمدراسات القانونية والسياسية 

2017 https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/541 252 مجمة القانوف الدستورؼ والمؤسسات السياسية 6286-2600 7706-2661 مستغانـ جامعة 

2015 https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/547 253 مجمة القانوف العاـ الجزائرؼ والمقارف  0851-2437 8449-2710 جامعة سيدؼ بمعباس 

2016 https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/570 254 المجمة المتوسطية لمقانوف واإلقتصاد 0006-2478 2269-2676 جامعة تممساف 

2014 https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/572 255 مجمة النص 0219-2353 9537-2716 جامعة سيدؼ بمعباس 

2017 https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/579 1558-2588 8635-2710 3عة قسنطينة جام 
Algerian Journal of Human and 

Social Sciences 256 

1999 https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/590 
مركز البصيرة لمبحوث 

و االستشارات 
 والخدمات التعممية

 257 دراسات إقتصادية 1112-7988 2710-8627

2013 https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/595 258 دفاتر البحوث العممية 1837-2335 8379-2716 المركز الجامعي تيبازة 

2016 https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/610  392-2543 8913-2716 1جامعة قسنطينةX 259 مجمة البحوث في العقود و قانوف األعماؿ 

2016 https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/631  862-2716 1جامعة سطيفX 2507-7244 260 مجمة التمويل واالستثمار والتنمية المستدامة 

2016 https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/650 261 المقريزؼ لمدراسػات االقتصادية والمػالية 9955-2571 9014-2716 المركز الجامعي أفمو 

2010 https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/503 236 مجمة الباحث في العمـو االنسانية واالجتماعية 0370-2170 8171-2710 جامعة الوادؼ 

2017 https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/504 237 رة واالقتصادمجمة افاؽ عمـو االدا 5906-2602 2307-2676 جامعة المسيمة 
 



  2021-الثاني الثالثي-النشرة الرسمية                      -قانونيةمديرية الشؤون ال-                     وزارة التعميم العالي والبحث العممي   154

 

 

 

 الرقم عنوان المجمة ر.د.م.د ر.د.م.د -إ مؤسسة النشر الموقع اإللكتروني تاريخ اإلنشاء

2015 https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/507 238 مجمة المنيل 1068-2437 8392-2710 جامعة الوادؼ 

2016 https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/513  239 الَكِمـ 3822-2543 7420-2661 1جامعة وىراف 

2017 https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/515 799-2710 جامعة أدرارX 2572-0090 240 مجمة االقتصاد وادارة االعماؿ 

2015 https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/518 
المركز الجامعي 

 241 مجمة القانوف والعمـو السياسية 0452-2437 2161-2676 امةالنع

2014 https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/519 242 مجمة المغة الوظيفية 0967-2437 2188-2676 جامعة الشمف 

2017 https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/523 621-2602 7447-2661 جامعة عيف تموشنتX Revue algérienne des lettres 243 

2014 https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/524 244 المجمة الدولية لالتصاؿ االجتماعي 1181-2437 8139-2710 جامعة مستغانـ 

2016 https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/526 245 المجمة الجزائرية لمحقوؽ والعمـو السياسية 7635-2507 8198-2710 جامعة تيسمسيمت 

2017 https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/530 779-2661 جامعة تيسمسيمتX 2543-3911 Beam Journal of Economic 
Studies 246 

2016 https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/535 247 مجمة حقوؽ اإلنساف والحريات العامة 7503-2507 1599-2676 جامعة مستغانـ 

2015 https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/536 248 الساورة لمدراسات االنسانية واالجتماعية 9881-2477 2153-2676 جامعة بشار 

2013 https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/537 249 القانوف العقارؼ و البيئة 1225-2335 7471-2661 ستغانـجامعة م 

2017 https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/539 مجمة روافد لمدراسات و األبحاث العممية في  3482-2543 7757-2661 جامعة عيف تموشنت
 250 العمـو االجتماعية واإلنسانية

2017 https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/540 804-2710 جامعة أدرارX 2572-0082 251 المجمة االفريقية لمدراسات القانونية والسياسية 

2017 https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/541 252 مجمة القانوف الدستورؼ والمؤسسات السياسية 6286-2600 7706-2661 جامعة مستغانـ 

2015 https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/547 253 مجمة القانوف العاـ الجزائرؼ والمقارف  0851-2437 8449-2710 جامعة سيدؼ بمعباس 

2016 https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/570 254 المجمة المتوسطية لمقانوف واإلقتصاد 0006-2478 2269-2676 جامعة تممساف 

2014 https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/572 255 مجمة النص 0219-2353 9537-2716 جامعة سيدؼ بمعباس 

2017 https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/579  1558-2588 8635-2710 3جامعة قسنطينة Algerian Journal of Human and 
Social Sciences 

256 

1999 https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/590 
مركز البصيرة 

لمبحوث واالستشارات 
 والخدمات التعممية

 257 دراسات إقتصادية 1112-7988 2710-8627

2013 https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/595 258 حوث العمميةدفاتر الب 1837-2335 8379-2716 المركز الجامعي تيبازة 

2016 https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/610  392-2543 8913-2716 1جامعة قسنطينةX 259 مجمة البحوث في العقود و قانوف األعماؿ 

2016 https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/631  862-2716 1جامعة سطيفX 2507-7244  260 واالستثمار والتنمية المستدامةمجمة التمويل 

2016 https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/650 261 المقريزؼ لمدراسػات االقتصادية والمػالية 9955-2571 9014-2716 المركز الجامعي أفمو 

2017 https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/658  262 المسانيات التطبيقية 1566-2588 2517-2773 2جامعة الجزائر 

2016 https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/662  5566-2602 8999-2716 1جامعة باتنة 
مجمة المقدمة لمدراسات االنسانية و 

 263 االجتماعية
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 الرقم مةعنوان المج ر.د.م.د ر.د.م.د -إ مؤسسة النشر الموقع اإللكتروني تاريخ اإلنشاء

2017 https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/664 264 المجمة التاريخية الجزائرية 0023-2572 9065-2716 جامعة المسيمة 

2017 https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/686 
مؤسسة ىيرودوت 
لمبحث العممي 

 والتكويف
 265 ـ اإلنسانية واالجتماعيةمجمة ىيرودوت لمعمو  / 2602-7038

2017 https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/692  266 مجمة الروائز 5914-2602 9596-2716 1جامعة باتنة 

2017 https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/693 الدراسات القانونية  مجمة دائرة البحوث و 9920-2571 2541-2773 المركز الجامعي تيبازة
 السياسيةو 

267 

2016 https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/702 255-2773 جامعة تممسافX 2572-0236 268 دراسات فنية 

2016 https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/704  554-2602 2568-2773 1جامعة باتنةX 269 ية األنحراؼمجمة دراسات في سيكولوج 

2012 https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/195 1136-2335 6383-2600 جامعة مستغانـ Revue Les Cahiers du POIDEX 270 

2018 https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/479 271 مجمة المنيل االقتصادؼ 7968-2602 8236-2710 جامعة الوادؼ 

2018 https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/491 272 مجمة الشامل لمعمـو التربوية واالجتماعية 7984-2602 8279-2710 جامعة الوادؼ 

2018 https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/493 273 مجمة المجتمع والرياضة 7992-2602 8384-2710 جامعة الوادؼ 

2018 https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/498 274 القارغ لمدراسات األدبية و النقدية و المغوية 8018-2602 8368-2710 جامعة الوادؼ 

2018 https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/512 275 و االقتصاديةمجمة البحوث القانونية  6287-2602 7455-2661 المركز الجامعي أفمو 

2018 https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/564 618-2602 8031-2710 جامعة تيارتX  مجمة العبر لمدراسات التاريخية و االثرية في
 شماؿ افريقيا

276 

2018 https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/598 277 مجمة االقتصاد والتنمية المستدامة 7986-2661 2606-2773 جامعة الوادؼ 

2018 https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/612 278 مجمة النمو االقتصادؼ والمقاوالتية 8511-2710 8662-2716 جامعة أدرار 

2018 https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/613  279 مجمة  المياديف اإلقتصادية 7615-2716 8565-2716 3جامعة الجزائر 

2018 https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/617 7153-2661 8972-2716 جامعة تيارت 
مجمة الدراسات التجارية واالقتصادية 

 280 المعاصرة

2018 https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/620 281 مجمة طبنػػػة لمدراسات العممية األكاديمية 7633-2661 8883-2716 المركز الجامعي بريكة 

2018 https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/623 282 أبحاث إقتصادية معاصرة 7623-2602 8891-2716 جامعة األغواط 

2018 https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/635 دارة األعماؿ 6570-2602 8824-2716 جامعة تبسة  283 مجمة دراسات في االقتصاد وا 

2018 https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/640 284 المجمة الدولية لالداء االقتصادؼ 7161-2661 9073-2716 جامعة بومرداس 

2018 https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/645 782-2661 8840-2716 جامعة مستغانـX 285 مجمة االقتصاد والبيئة 

2018 https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/649 286 مجمة الدراسات القانونية واالقتصادية 7321-2602 2649-2773 المركز الجامعي بريكة 

2018 https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/665 287 مجمة آفاؽ لمبحوث والدراسات 6546-2602 9030-2716 إليزؼ  المركز الجامعي 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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  2019 أفريل 21المؤرخ في  346يعدل القرار رقم  ،2021 أفريل 25مؤرخ في  443رقم  قــرار
 غرداية  الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة جامعة

 

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

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

 .منو 12دد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدؿ والمتمـ، السيما المادة الذؼ يح، 2003
، 2012يونيو سنة  4الموافق  1433رجب عاـ  14المؤرخ في  248-12وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .منو 2المتضمف إنشاء جامعة غرداية، السيما المادة 
، 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .الذؼ يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
 الذؼ يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة جامعة ،2019 أفريل 21المؤرخ في  346وبمقتضى القرار رقـ  -

 غرداية.
 ُيـقـــــّرر

 

 أعاله، كما ىو والمذكػور ،2019 أفريل 21المؤرخ في  346الجدوؿ الممحق بالقرار رقـ  يعػدؿ المادة األولى:
 محدد في الجدوؿ الممحق بيذا القرار.

 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. :2المادة 
 2021 أفريل 25 فيحرر بالجزائر 

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

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 قائمة أعضاء مجمس إدارة جامعة غرداية

 األعضاء المعينون:  -1
 القطاع الصفة اإلسم والمقب

 المكمف بالتعميـ العالي والبحث العممي ممثل الوزير رئيس بف برطاؿ جماؿ -
 ممثل الوزير المكمف بالمالية عضو صافي خالد -
 بالتكويف والتعميـ المينييف ةالمكمف ةممثل الوزير  عضو عقاب دمحم -
 ممثل الوزير المكمف بالتربية الوطنية عضو طيباني عمار -
 الجتماعيممثل الوزير المكمف بالعمل والتشغيل والضماف ا عضو راحـ أحمد -
 ممثل السمطة المكمفة بالوظيفة العمومية واإلصالح اإلدارؼ  عضو سمبساجي دمحم بف يوسف -
 ممثمة الوزير المكمف بالعدؿ عضو العمرؼ كمثوـ -
 ممثل الوزير المكمف بالتجارة عضو قومرؼ أحمد -
 ممثل الوزيرة المكمفة بالصناعة عضو خميفة إلياس  -
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 والفنوف  الوزيرة المكمفة بالثقافة  ممثل عضو حاج مييوب سيدؼ موسى -
 ممثل الوزير المكمف بالفالحة والتنمية الريفية عضو  حويشيتي بدر الديف -
 ممثل الوزيرة المكمفة بالبيئة عضو صابر خمف هللا  -
 ممثل الوالي عضو بايو دمحم -

 

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

 يتـضمـن تجديــد تـشكـيـمـة لـجنـة الخـدمــات اإلجتـمــاعيـة  2021أفريل  25فـي /أ.ع مؤرخ 22قــرار رقم 
 لـدى المـدرسـة الوطنية العميـا لممناجمنت 

 

 العممي، إن وزير التعميم العالي والبحث
، 2006يوليػو سنة  15الموافػق  1427جمادػ الثانيػة عاـ  19المؤرخ في  03-06بمقتضى األمر رقـ  -

 .المتضمف القانػػوف األساسي العاـ لموظيفة العمومية
، المحدد 1982مايو سنة  15الموافق  1402رجب عاـ  21المؤرخ في  179-82بمقتضى المرسوـ رقـ  -

 .اعيػػػة وكيفية تمويػػميالمحتوػ الخدمػػات االجتم
، 1982سبتمبر سنة  11الموافق  1402ذؼ القعدة عاـ  23المؤرخ في  303-82بمقتضى المرسوـ رقـ  -

          االجتماعية. المتعمق بتسيير الخدمات
 ، يتضمف2021فبراير سنة  21الموافق  1442رجب عاـ  9المؤرخ في  78-21بمقتضى المرسـو الرئاسي رقـ  -

    .ضاء الحكومةتعييف أع
يعدؿ ويتمـ المرسوـ التنفيذؼ رقـ  ،2011سنة  مارس 28ؤرخ في مال 138-11ذؼ رقـ يالمرسوـ التنفبمقتضى  -

  .، المتضمف إنشاء المدرسة الوطنية العميا لممناجمنت2008أفريل سنة  09المؤرخ في  08-116
، 2013يناير سنة  30الموافق  1434ـ ربيع األوؿ عا 18المؤرخ في  77-13بمقتضى المرسـو التنفيذؼ رقـ  -

 .المحدد لصالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
، المتضمف تشكيمة أعضػاء لجنػة الخدمػات اإلجتماعية لدػ 2021 فيفرؼ سنة 25 نظػػًػػػرا  لممحضر المؤرخ في -

 المدرسة  الوطنية العميا لممناجمنت.
 ُيـقـــــّرر

 

 شكيمة لجنة الخدمات اإلجتماعية لدػ المدرسة الوطنية العميا لممناجمنت.تجدد ت المـادة األولى:
 تتكوف لجنة الخدمات اإلجتماعية مف األعضاء اآلتية أسماؤىـ : :2المــادة 

 األعضاء الدائمون: 
 متجي إيماف، -03 يحياوؼ جالؿ الديف، -02 بوشطارة ميدؼ،  -01
  -06 مخازنية نبيل. -05 بف سيفية زينب، -04

 

 األعضاء اإلضافيون:
   خداش امبارؾ. -02 شادر سعاد، -01



  2021-الثاني الثالثي-النشرة الرسمية                      -قانونيةمديرية الشؤون ال-                     وزارة التعميم العالي والبحث العممي   158

 

 

 

 ( سنوات إبتداء مف تاريخ اإلمضاء عمى القرار.03تسرؼ عيدة ىذه المجنة لمدة ثالث ) :3المـادة 
مية يكمف السيػد مديػر المدرسة الوطنية العميا لممناجمنت بتنفيػذ ىػذا القػرار والذؼ سينشر في النشرة الرس :4المـادة 

 لمتعميػـ العالي والبحث العممي.
 

 2021أفريل  25حرر بالجزائر في: 
 ع/وزير التعميم العالي والبحث العممي

 األمين العام
 غوالي نور الدين

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ضاء مجمس كميةيحدد القائمة اإلسمية ألع، 2021أفريل  26 مؤرخ في 444رقم  قــرار

 جامعة غردايةلدى العموم االجتماعية واإلنسانية 
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 

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

غشت سنة  23الموافق  1424جمادػ الثانية عاـ  24رخ في المؤ  279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
 39و 37، الذؼ يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدؿ والمتمـ، ال سيما المادتاف 2003

 .منو
، 2012سنة يونيو  4الموافق  1433عاـ  رجب 14المؤرخ في  248-12وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .غردايةنشاء جامعة والمتضمف إ
، 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .ير التعميـ العالي والبحث العمميالذؼ يحدد صالحيات وز 
عموـ ال، والمتضمف إنشاء األقساـ المكونة لكمية 2017نوفمبر  15المؤرخ في  1071وبمقتضى القرار رقـ  -

 .غردايةلدػ جامعة االجتماعية واإلنسانية 
 ُيـقـــــّرر

 

جمادػ الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذؼ رقـ  39تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
، المعدؿ والمتمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد 2003غشت سنة  23الموافق  1424
 .غردايةلدػ جامعة العمـو االجتماعية واإلنسانية اإلسمية ألعضاء مجمس كمية القائمة 

في الجدوؿ  غردايةلدػ جامعة العموـ االجتماعية واإلنسانية تحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس كمية  :2الــمادة 
 يذا القرار.بالممحق 

 لي والبحث العممي.ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العا :3الــمادة 
 2021 أفريل 26 فيحرر بالجزائر 

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

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 عضاء مجمساالسمية ألقائمة الذي يحدد ال 2021أفريل  26في  المؤرخ 444ممحق بالقرار رقم 
 جامعة غردايةلدى  العموم االجتماعية واإلنسانيةكمية 

 الصفة اإلسم والمقب
 عميد الكمية، رئيسا بوسميـ صالح -
 رئيس المجمس العممي لمكمية وينتف مصطفى  -
 التاريخ.رئيس قسـ  دمانة أحمد  -
 الجتماع والديموغرافيا.عمـ ارئيس قسـ  رباحي مصطفى -
 عمـ النفس و عمـو التربية واالرطوفونيا.رئيس قسـ  بقادير عبد الرحماف  -
 عمـو االعالـ واالتصاؿ.قسـ  ةرئيس مييرؼ دليمة -
 العمـو اإلسالمية.رئيس قسـ  بف شيخ عباس -
 بحث مخبر ةمدير  بف صغير حضرؼ يمينة  -
 التاريخ. ف األستاذية عف قسـ ممثل منتخب عف األساتذة ذوؼ مص بوعروة بكير -
 التاريخ. ممثل منتخب عف األساتذة ذوؼ مصف األستاذية عف قسـ  مالخ عبد الجميل -
 عمـ االجتماع والديموغرافيا عف األساتذة ذوؼ مصف األستاذية عف قسـ  ةمنتخب ةممثم أوشاف جميمة -
 والديموغرافيامـ االجتماع ع ممثل منتخب عف األساتذة ذوؼ مصف األستاذية عف قسـ  طويل دمحم -
 لنفس وعمـو التربية واالرطوفونياعمـ ا عف األساتذة ذوؼ مصف األستاذية عف قسـ  ةمنتخب ةممثم بف عبد الرحماف آماؿ -
 لنفس وعمـو التربية واالرطوفونياعمـ ا عف األساتذة ذوؼ مصف األستاذية عف قسـ  ةمنتخب ةممثم بمعباس حناف -
 عمـو االعالـ واالتصاؿ. ثل منتخب عف األساتذة ذوؼ مصف األستاذية عف قسـ مم حاج عمر ابراىيـ  -
 عمـو االعالـ واالتصاؿ. ممثل منتخب عف األساتذة ذوؼ مصف األستاذية عف قسـ  كانوف جماؿ -
 العمـو اإلسالمية ممثل منتخب عف األساتذة ذوؼ مصف األستاذية عف قسـ  أوالد سعيد أحمد -
 العمـو اإلسالمية ممثل منتخب عف األساتذة ذوؼ مصف األستاذية عف قسـ  عبد العالي بوعالـ  -
 عف سمؾ األساتذة المساعديف ةمنتخب ةممثم بيشي رحيمة -
 عف سمؾ األساتذة المساعديف ةمنتخب ةممثم نواصر نصيرة  -
 ممثل منتخب عف المستخدميف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات سويمـ دمحم لميف -
 ممثل منتخب عف المستخدميف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات ار مروافأوالد ىد -
 التاريخممثل منتخب عف الطمبة عف قسـ  عوؼ عبد اليادؼ -
 عمـ االجتماع والديموغرافيا ممثل منتخب عف الطمبة عف قسـ  باموف قاسـ -
 ة واالرطوفونياعمـ النفس و عمـو التربي عف الطمبة عف قسـ  ةمنتخب ةممثم قديسي مسعودة -
 عمـو االعالـ واالتصاؿ. عف الطمبة عف قسـ  ةمنتخب ةممثم الميمق أماؿ -
 العمـو اإلسالمية عف الطمبة عف قسـ  ةمنتخب ةممثم جيياف بوقريف  -

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة الذي يحدد، 2021أفريل  26مؤرخ  في  445رقم  قــرار
 مركز البحث في العموم اإلسالمية والحضارة  

 

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

 .والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة
 ةنوفمبر سن 24الموافق  1432ذؼ الحجة عاـ  28المؤرخ في  396-11رقـ وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ  -

والذؼ يحّدد القانوف األساسي النموذجي لممؤسسة العمومية ذات الطابع العممي والتكنولوجي، السيما  2011
 .منو 13 المادة

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

 2015مايو سنة  23الموافق  1436شعباف عاـ  4المؤرخ في  136-15وبمقتضى المرسـو التنفيذؼ رقـ  -
 منو. 4والحضارة، السيما المادة ة والمتضمف إنشاء مركز البحث في العمـو اإلسالمي

 

 ُيـقـــــّرر
 

عاـ ذؼ الحجة  28المؤرخ في  396 -11مف المرسوـ التنفيذؼ رقـ  13لمادة ألحكاـ اتطبيقا  ولى:المادة األ 
تحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة والمذكور أعاله،  2011نوفمبر سنة  24الموافق  1432

 مركز البحث في العمـو اإلسالمية والحضارة، كما يمي:
 :بالنسبة لممثمي مؤسسات الدولة 

 لسيد صحراوؼ طاىر، ممثل وزير التعميـ العالي والبحث العممي، رئيسا،ا -
 السيد ذىبي عصماف، ممثل عف وزير المكمف بالمالية، -
 السيد ميمف داود ، ممثل عف وزير الدفاع الوطني، -
 بالتربية الوطنية، فالسيد رباح عبد القادر، ممثل عف الوزير المكم -
 لمكمفة بالثقافة والفنوف،السيد نميمي دمحم ، ممثل عف وزيرة ا -
 السيد بف يعيش داود ، ممثل عف وزير الداخمية والجماعات المحمية والتييئة العمرانية، -
 وذوؼ الحقوؽ،  السيد حمموش أدمحم، ممثل عف الوزير المكمف بالمجاىديف -
 السيد بافولولو عمر ، ممثل عف الوزير المكمف بالشؤوف الدينية واألوقاؼ، -
 ؼ ، ممثل عف الوزيرة المكمفة بالتضامف الوطني واألسرة وقضايا المرأة،السيد تيورؼ رمز  -
 عف  المجمس اإلسالمي األعمى، السيد راشدؼ جماؿ ، ممثل -
 السيد  شالبي رياض ، ممثل عف المجمس األعمى لمغة العربية.  -

 :بالنسبة لممديرية العامة لمبحث العممي والتطوير التكنولوجي 
 السيد عمارة نور الديف، -
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  :بالنسبة لمباحثين 
 السيد عمراني بمخير ، -
 .السيد بف عيشوش عمر -

 :بالنسبة لمستخدمي دعم البحث 
 السيدة بوفاتح فريحة، -

  :األعضاء اآلخرين 
 السيد زيد الخير مبروؾ / مدير المركز، -
 السيد برغوتي توفيق / رئيس المجمس العممي. -

 ـ العالي والبحث العممي.    ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعمي: 2المادة 
 2021 أفريل 26 فيحرر بالجزائر 

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

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  2020مارس  17المؤرخ في  274يعدل القرار رقم ، 2021أفريل  26مؤرخ  في  446رقم  قــرار

 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة المدرسة الوطنية العميا لمعموم السياسية  
 

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

  .والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة
 2009غشت سنة  10الموافق  1430شعباف عاـ  19المؤرخ في  251-09سوـ التنفيذؼ رقـ وبمقتضى المر  -

 .والمتضمف إنشاء المدرسة الوطنية العميا لمعمـو السياسية
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

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

 .منو 24الذؼ يحدد القانوف األساسي النموذجي لممدرسة العميا،السيما المادة 
عضاء مجمس إدارة الذؼ يحدد القائمة االسمية أل 2020مارس  17المؤرخ في  274وبمقتضى القرار رقـ  -

 المدرسة العميا لمعمـو السياسية.
 ُيـقـــــّرر

، والمذكور أعاله، كما ىو 0202مارس  17المؤرخ في  274يعدؿ الجدوؿ الممحق بالقرار رقـ  المادة األولى:
 محدد بالجدوؿ الممحق بيذا القرار.

 ث العممي.ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبح :2المادة 
 2021 أفريل 26 فيحرر بالجزائر 

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

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 نية العميا لمعموم السياسيةالوط المدرسة قائمة أعضاء مجمس إدارة
 األعضاء المعينون:  -1

 القطاع الصفة االسم والمقب
 البحث العمميممثل الوزير المكمف بالتعميـ العالي و  رئيسا مزراؽ مختار -
 ممثل الوزير المكمف بالمالية عضو غاشي اسماعيل -
 الوزير المكمف بالتربية الوطنية ممثل عضو العممي سميـ -
 مفة بالتكويف والتعميـ المينييفممثل الوزيرة المك عضو براىيمي عزالديف -
 وظيفة العمومية واإلصالح اإلدارؼ ممثمة السمطة المكمفة بال عضو تمود نجية -
 ممثل وزير الدفاع الوطني عضو حفصي عبدهللا -
 ممثل الوزير المكمف بالعدؿ عضو بوجالب دمحم رياض -
 الخارجيةممثل وزير الشؤوف  عضو سعيدؼ عمي -
 اعات المحمية والتييئة العمرانيةممثمة الوزير المكمف بالداخمية والجم عضو  قالتي آماؿم -
 الوزير المكمف بالطاقة والمناجـ ممثمة عضو أركاـ وردية -
 الوزير المكمف بالموارد المائيةممثمة  عضو كواح نادية -
 ممثمة الوزير المكمف بالصناعة عضو سعيدؼ كنزة زوجةىالؿ -
 لمكمف الفالحة والتنمية الريفيةممثل الوزير ا عضو عياشيبف أقمـو ال -
 ثقافة والفنوف ممثل الوزيرة المكمفة بال عضو لحوؿ سمير -
 ممثمة الوزير المكمف باالتصاؿ عضو عميؾ كريمة -
 د والمواصالت السمكية والالسمكيةممثل الوزير المكمف بالبري عضو ريموش دمحم لميف -

 

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

    2021أفريل  27مؤرخ في   /م.ع.ب.ع.ت.ت205رقم  قــرار
 يتضمن إنشاء مخابر بحث لدى بعض مؤسسات التعميم العالي

 

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

  .والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة
أوت سنة  23الموافق  1424جمادػ الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدؿ والمتمـ، الذؼ يحدد مياـ 2003
، 2005أوت سنة  16الموافق  1426رجب عاـ  11المؤرخ في  299-05وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .الذؼ يحدد مياـ المركز الجامعي والقواعد الخاصة بتنظيمو وسيره
جانفي سنة  30الموافق  1434ع األوؿ عاـ ربي 18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .، الذؼ يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي2013
جانفي سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  81-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .وتنظيميا، الذؼ يحدد مياـ المديرية العامة لمبحث العممي والتطوير التكنولوجي 2013
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، 2016يونيو سنة  14الموافق  1437رمضاف عاـ  9المؤرخ في  176-16وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
 .الذؼ يحدد القانوف األساسي النموذجي لممدرسة العميا

غشت سنة  13الموافق  1440ذؼ الحجة عاـ  12المؤرخ في  231-19وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
  .منو 1الفقرة  9يات إنشاء مخابر البحث وتنظيميا وسيرىا، السيما المادة ، الذؼ يحدد كيف2019

غشت سنة  13الموافق  1440ذؼ الحجة عاـ  12المؤرخ في  232-19وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
   .، الذؼ يحدد مياـ الوكاالت الموضوعاتية لمبحث وتنظيميا وسيرىا2019

جانفي سنة  11الموافق  1441جمادػ األولى عاـ  15المؤرخ في  04-20وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
  .، الذؼ يرخص ألعضاء الحكومة تفويض إمضائيـ2020

، والمتضمف التفويض باإلمضاء لمسيد المدير العاـ 2020جويمية سنة  29المؤرخ في  550وبمقتضى القرار رقـ  -
  .لمبحث العممي والتطوير التكنولوجي

أؼ المجمس العممي لموكالة  الموضوعاتية لمبحث في البيوتكنولوجيا وعموـ الزراعة والتغذية وبعد اإلطالع عمى ر  -
 .2021جانفي  27المنعقد بتاريخ 

 7وبعد اإلطالع عمى رأؼ المجمس العممي لموكالة  الموضوعاتية لمبحث في العمـو والتكنولوجيا المنعقد بتاريخ  -
 .2021فيفرؼ 

 .ات التعميـ العاليوبناء عمى اقتراح مدراء مؤسس -
 ُيـقـــــّرر

 

 1440ذؼ الحجة عاـ  12المؤرخ في  231-19مف المرسوـ التنفيذؼ رقـ  9طبقا ألحكاـ المادة  :األولىالمادة 
، المذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى إنشاء مخابر بحث لدػ بعض 2019غشت سنة  13الموافق 

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

 2021أفريل  27 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العمميع/

 وجيالمدير العام لمبحث العممي والتطوير التكنول
 األستاذ: حفيع أوراق

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 /م.ع.ب.ع.ت.ت المتضمن إنشاء مخابر بحث لدى بعض مؤسسات التعميم العالي205ممحق القرار رقم 

  1جامعة البميدة: 
 المحافظة وحماية الموارد المائية،مخبر  .1
 مخبر إيكوبيولوجيا وحماية البيئة، .2

 :جامعة الشمف 
 مخبر ىندسة أمف الحرائق لمبنايات وحماية محيطيـ الحضرؼ وشبو الحضرؼ،  .3
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 :جامعة المسيمة 
 مخبر المواد والطاقات المتجددة، .4

 :جامعة تيارت 
 مخبر المواد واليياكل، .5

 :جامعة سيدي بمعباس 
 ياء النظرية لألنظمة الحيوية والنانونية،مخبر الكيم .6

 :جامعة سوق أىراس 
 مخبر النمذجة والتحميل االجتماعي االقتصادؼ في عمـ المياه، .7

  2جامعة قسنطينة: 
 مخبر االعالـ اآللي لعمـو المعطيات والذكاء االصطناعي، .8

  3جامعة قسنطينة: 
 مخبر الدواء والتنمية المستدامة، .9

 رافػي، البيئة والتنمية،مخبر االستشراؼ الجػػغػػ .10
 :جامعة ىواري بومدين لمعموم والتكنولوجيا 

 مخبر تثميف وا عادة تدوير المواد مف أجل التنمية المستدامة، .11
 :المركز الجامعي لتيبازة 

 مخبر إدارة وتعزيز النظـ االيكولوجية الزراعية والمائية، .12
 ئر:المدرسة العميا في عموم التغذية والصناعات الغذائية بالجزا 

 مخبر الغذاء، تحويل، مراقبة وتطوير الموارد الزراعية، .13
 :المدرسة العميا في اليندسة الكيربائية والطاقوية بوىران 

 مخبر األنظمة المعقدة، .14
 :المدرسة الوطنية المتعددة التقنيات بقسنطينة 

 مخبر الميكانيؾ واألنظمة الطاقوية المتقدمة، .15
 مخبر تكنولوجيات المواد المتقدمة. .16

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يتـضمـن تجديــد تـشكـيـمـة لـجنـة الخـدمــات اإلجتـمــاعيـة  2021أفريل  28فـي /أ.ع مؤرخ 23رقم  قــرار

 لـدى المـدرسـة العميا لألساتذة قسنطسنة 
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، 2006يوليػو سنة  15الموافػق  1427جمادػ الثانيػة عاـ  19المؤرخ في  03-06 بمقتضى األمر رقـ -

 .المتضمف القانػػوف األساسي العاـ لموظيفة العمومية
، المحدد 1982مايو سنة  15الموافق  1402رجب عاـ  21المؤرخ في  179-82بمقتضى المرسوـ رقـ  -

 االجتماعيػػػة وكيفية تمويػػميا. لمحتوػ الخدمػػات
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، 1982سبتمبر سنة  11الموافق  1402ذؼ القعدة عاـ  23المؤرخ في  303-82بمقتضى المرسوـ رقـ  -
          االجتماعية. المتعمق بتسيير الخدمات

 ، يتضمف2021فبراير سنة  21الموافق  1442رجب عاـ  9المؤرخ في  78-21بمقتضى المرسـو الرئاسي رقـ  -
  .تعييف أعضاء الحكومة

المتضمف تحويل المػدرسػة العميا  ،2008سنة  جويمية 14ؤرخ في مال 212-08ذؼ رقـ يسـو التنفالمر بمقتضى  -
 .لألساتذة المتخصصة في اآلداب والعمـو اإلنسانية في مدينة قسنطسنة إلى مدرسة خارج الجامعة

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

، المتضمف تشكيمة أعضػاء لجنػة الخدمػات اإلجتماعية لدػ 2021 أفريل سنة 05 نظػػًػػػرا  لممحضر المؤرخ في -
 المػدرسػة العميا لألساتذة قسنطسنة.

 

 ُيـقـــــّرر
 

 تماعية لدػ المػدرسػة العميا لألساتذة قسنطسنة.تجدد تشكيمة لجنة الخدمات اإلج المـادة األولى:
 تتكوف لجنة الخدمات اإلجتماعية مف األعضاء اآلتية أسماؤىـ: :2المـادة 

 األعضاء الدائمون: 
 أمنة ريـبوبيدؼ  -03 كبوط عبد الحميـ -02 مخناش زىير -01
 العتروس أحمد رضا -06 بوبيدؼ سييمة -05 بميادؼ رممة -04
     الديفكيبش سيف  07

 

 األعضاء اإلضافيون:
   بمعابد دمحم أنيس -02 مسعودؼ ليندة -01

 ( سنوات إبتداء مف تاريخ اإلمضاء عمى القرار.03تسرؼ عيدة ىذه المجنة لمدة ثالث ) :3المـادة 
في النشرة الرسمية  يكمف السيػد مديػر المػدرسػة العميا لألساتذة قسنطسنة بتنفيػذ ىػذا القػرار والذؼ سينشر :4المـادة 

 لمتعميػـ العالي والبحث العممي.
 

 2021أفريل  28حرر بالجزائر في: 
 ع/وزير التعميم العالي والبحث العممي

 األمين العام
 غوالي نور الدين

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ن تجديــد تـشكـيـمـة لـجنـة الخـدمــات اإلجتـمــاعيـة يتـضمـ 2021أفريل  28فـي /أ.ع مؤرخ 24قــرار رقم 

 لـدى المـدرسـة الوطنية العميـا لمتكنولوجيا 
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، 2006يوليػو سنة  15الموافػق  1427جمادػ الثانيػة عاـ  19المؤرخ في  03-06بمقتضى األمر رقـ  -

 .اـ لموظيفة العموميةالمتضمف القانػػوف األساسي الع
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، المحدد 1982مايو سنة  15الموافق  1402رجب عاـ  21المؤرخ في  179-82بمقتضى المرسوـ رقـ  -
 .لمحتوػ الخدمػػات االجتماعيػػػة وكيفية تمويػػميا

، 1982سبتمبر سنة  11الموافق  1402ذؼ القعدة عاـ  23المؤرخ في  303-82بمقتضى المرسوـ رقـ  -
          االجتماعية. الخدماتالمتعمق بتسيير 

 ، يتضمف2021فبراير سنة  21الموافق  1442رجب عاـ  9المؤرخ في  78-21بمقتضى المرسـو الرئاسي رقـ  -
 .تعييف أعضاء الحكومة

المتضمف إنشاء المدرسة الوطنية  ،2009سنة  جانفي 20ؤرخ في مال 20-09ذؼ رقـ يالمرسوـ التنفبمقتضى  -
            .العميا لمتكنولوجيا

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

، المتضمف تشكيمة أعضػاء لجنػة الخدمػات اإلجتماعية لدػ 2021 جانفي سنة 14 نظػػًػػػرا  لممحضر المؤرخ في -
 لمدرسة  الوطنية العميا لمتكنولوجيا.ا

 ُيـقـــــّرر
 

 تجدد تشكيمة لجنة الخدمات اإلجتماعية لدػ المدرسة  الوطنية العميا لمتكنولوجيا. المـادة األولى:
 تتكوف لجنة الخدمات اإلجتماعية مف األعضاء اآلتية أسماؤىـ : :2المـادة 

 األعضاء الدائمون:
 زيداني عمر -03 ادبالي مر  -02 عقيني شفيق -01
 شريشي إيماف -06 حساوؼ ياسيف -05 بوىنيبة سمير -04

 

 األعضاء اإلضافيون :
 حيني عيسى -03 بف براىيـ حمزة -02 عزيبي كريمة -01

 ( سنوات إبتداء مف تاريخ اإلمضاء عمى القرار.03تسرؼ عيدة ىذه المجنة لمدة ثالث ) :3المـادة 
ر المدرسة الوطنية العميا لمتكنولوجيا بتنفيػذ ىػذا القػرار والذؼ سينشر في النشرة الرسمية يكمف السيػد مديػ :4المـادة 

 لمتعميػـ العالي والبحث العممي.
 

 2021أفريل  28حرر بالجزائر في: 
 ع/وزير التعميم العالي والبحث العممي

 األمين العام
 غوالي نور الدين

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يتـضمـن تجديــد تـشكـيـمـة لـجنـة الخـدمــات اإلجتـمــاعيـة  2021أفريل  28فـي  /أ.ع مؤرخ25قــرار رقم 

 لدى مديرية الخدمات الجامعية البميدة العفرون  
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، 2006يوليػو سنة  15الموافػق  1427ػة عاـ جمادػ الثاني 19المؤرخ في  03-06بمقتضى األمر رقـ  -

 .المتضمف القانػػوف األساسي العاـ لموظيفة العمومية
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، المحدد 1982مايو سنة  15الموافق  1402رجب عاـ  21المؤرخ في  179-82بمقتضى المرسوـ رقـ  -
 .لمحتوػ الخدمػػات اإلجتماعيػػػة وكيفية تمويػػميا

، 1982سبتمبر سنة  11الموافق  1402ذؼ القعدة عاـ  23خ في المؤر  303-82بمقتضى المرسوـ رقـ  -
 .المتعمق بتسييػر الخدمات اإلاجتماعية

 ، يتضمف2021فبراير سنة  21الموافق  1442رجب عاـ  9المؤرخ في  78-21بمقتضى المرسـو الرئاسي رقـ  -
 .تعييف أعضاء الحكومة

المتضمف إنشاء الديواف الوطني  ،2010سنة  نفيجا 12ؤرخ في ػالم 15-10ذؼ رقـ ػالمرسوـ التنفيبمقتضى  -
سبتمبر سنة  14المؤرخ في  03/312لمخدمات الجامعية وتنظيمو وعممو، المعدؿ والمتمـ بالمرسوـ التنفيذؼ رقـ 

2003. 
، 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13بمقتضى المرسـو التنفيذؼ رقـ  -

 .ات وزير التعميـ العالي والبحث العمميالمحدد لصالحي
، يعدؿ ويتمـ القرار الوزارؼ المشترؾ المؤرخ 2016فيفرؼ سنة  17بمقتضى القرار الوزارؼ المشترؾ المؤرخ في  -

، المتضمف إنشاء مديريات الخدمات الجامعية وتحديد مقرىا وقائمة اإلقامات 2004ديسمبر سنة  22في 
 .تياالجامعية التابعة ليا ومشتمال

، المتضمف تشكيمة أعضاء لجنة الخدمات اإلجتماعية، لػدػ 2021سنة أفريل  07 المؤرخ في لممحضر نظػػػػػػرا -
 مديرية الخدمات الجامعية البميدة العفروف.

 ُيـقـــــّرر
 

 تجدد تشكيمة لجنة الخدمات اإلجتماعية لدػ مديرية الخدمات الجامعية البميدة العفروف. المـادة األولى:
 تتكوف لجنة الخدمات اإلجتماعية مف األعضاء اآلتية أسماؤىـ : :2المـادة 

 األعضاء الدائمون : 
 حمية جماؿ -03 بف بريؾ حكيـ -02 قرشوش حسيف -01
 فمفوؿ رضا -06 كاىف دمحم -05 مصباح أحمد -04
 قروؼ فريد  -09 حمودة أدمحم -08 بف إبرىيـ سفياف -07

 

 األعضاء اإلضافيون :  
 قوادرؼ مصطفى دمحم  -03 خميمي حمزة -02 كرليفة كرفاح عمي -01

 

 ( سنوات إبتداء مف تاريخ اإلمضاء عمى ىذا القرار.03تسرؼ عيدة ىذه المجنة لمدة ثالث ) :3المـادة 
النشرة يكمف السيػد مديرمديرية الخدمات الجامعية البميدة العفروف بتنفيذ ىػذا القػرار، الذؼ سينشػر في  :4المـادة 

 الرسمية لمتعميػـ العالي والبحث العممي.
 2021أفريل  28حرر بالجزائر في: 

 ع/وزير التعميم العالي والبحث العممي
 األمين العام

 غوالي نور الدين
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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  2019 جانفي 24المؤرخ في  71م يعدل القرار رق، 2021أفريل  29 مؤرخ في 468رقم  قــرار
 رسمية ألعضاء مجمس إدارة جامعة أدراإلالذي يحدد القائمة ا

 

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

  .تعييف أعضاء الحكومة والمتضمف
، 2001سبتمبر  18الموافق  1422جمادػ الثانية عاـ  30المؤرخ في  269-01ـ التنفيذؼ رقـوبمقتضى المرسو  -

 .منو 2والمتضمف إنشاء جامعة أدرار، المعدؿ والمتمـ، السيما المادة 
غشت سنة  23الموافق  1424جمادػ الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

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

 .لي والبحث العممياالذؼ يحدد صالحيات وزير التعميـ الع
مجمس إدارة  الذؼ يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء  ،2019 جانفي 24خ في المؤر  71وبمقتضى القرار رقـ  -

 .جامعة أدرار
 ُيـقـــــّرر

 

 أعاله، كما ىو والمذكػور ،2019 جانفي 24المؤرخ في  71يعػدؿ الجدوؿ الممحق بالقرار رقـ  المادة األولى: 
 محدد في الجدوؿ الممحق بيذا القرار.

 النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.ينشر ىذا القرار في  :2المادة 
 2021أفريل  29 فيحرر بالجزائر 

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

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 قائمة أعضاء مجمس إدارة جامعة أدرار

 ن:واألعضاء المعين -1
 القطاع الصفة والمقب اإلسم

 ممثل الوزير المكمف بالتعميـ العالي والبحث العممي رئيس معمورؼ السعيد -
 ممثل الوزير المكمف بالمالية عضو تركي السعيد -
 يفبالتكويف والتعميـ الميني ةالمكمف ةممثل الوزير  عضو بوجميدة دمحم -
 ممثل السمطة المكمفة بالوظيفة العمومية واإلصالح اإلدارؼ  عضو بريـ فييـ  -
 ممثل الوزير المكمف بالتربية الوطنية عضو منصورؼ دمحم -
 ممثل الوزير المكمف بالعمل والتشغيل والضماف االجتماعي عضو رزوقي دمحم البشير -
 ممثل الوزير المكمف بالعدؿ عضو  بوفمجة حنيف -
 د والمواصالت السمكية والالسمكيةممثل الوزير المكمف بالبري عضو ةكينة كين -
 ممثل الوزير المكمف بالطاقة  عضو األنصارؼ عمي -
 الوزير المكمف بالفالحة والتنمية الريفية ةممثم عضو بوسدرة صبيحة -
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 ممثل الوزير المكمف بالتجارة عضو يوسفي دمحم -
 بالشؤوف الدينية واألوقاؼممثل الوزير المكمف  عضو حساني دمحم عمر -
 ممثل الوالي عضو خميمي قدور -

 

 األعضاء المنتخبين: -2
 الييئة الصفة والمقب اإلسم

 كمية العمـو والتكنولوجيال ذوؼ مصف األستاذيةممثل منتخب عف األساتذة  عضو عمرؼ دمحم -
 مسعد فتح هللا -
 

 عضو
 

والعمـو اإلجتماعية  اإلنسانية لكمية العمـو ذوؼ مصف األستاذية ممثل منتخب عف األساتذة
 والعمـو اإلسالمية

 لكمية اآلداب والمغات ذوؼ مصف األستاذية ممثل منتخب عف األساتذة عضو موالؼ لكبير أحمد -
 كمية الحقوؽ والعمـو السياسيةل ذوؼ مصف األستاذيةعف األساتذة  ةمنتخب ةممثم عضو باية فتيحة -
 لكمية العمـو االقتصادية والتجارية وعمـو التسيير ذوؼ مصف األستاذية ذةممثل منتخب عف األسات عضو عياد صالح -
 ممثل منتخب عف سمؾ األساتذة المساعديف عضو بوبكر لحسف -
 ممثل منتخب عف سمؾ األساتذة المساعديف عضو كموف عبد السالـ -
 ممثل منتخب عف الموظفيف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات عضو حالة أدمحم -
 ممثل منتخب عف الموظفيف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات عضو ج بمقاسـ عبد هللاحا -
 ممثل منتخب عف الطمبة عضو  بايشي دمحم عبد هللا -
 عف الطمبة ةمنتخب ةممثم عضو بف جعفر زينب -
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 اليندسة الكيربائية يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس كمية ، 2021أفريل  29 مؤرخ في  469رقم  قــرار

 جامعة سيدي بمعباسلدى  
 

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

  .والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة
الموافق أوؿ غشت سنة  1409ذؼ الحجة عاـ  29مؤرخ في ال 141-89ى المرسوـ التنفيذؼ رقـ وبمقتض -

 ، المعدؿ والمتمـ.إنشاء جامعة سيدؼ بمعباس والمتضمف 1989
غشت سنة  23الموافق  1424جمادػ الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 39و 37مـ، ال سيما المادتاف والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدؿ والمت، الذؼ يحدد مياـ الجامعة 2003
 .منو

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

اليندسة الكيربائية والمتضمف إنشاء األقساـ المكونة لكمية  2015ماؼ  14في المؤرخ  187وبمقتضى القرار رقـ  -
 .سيدؼ بمعباسلدػ جامعة 

 ُيـقـــــّرر
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جمادػ الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذؼ رقـ  39تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
لمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد ، المعدؿ والمتمـ، وا2003غشت سنة  23الموافق  1424

 .سيدؼ بمعباسلدػ جامعة اليندسة الكيربائية القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس لكمية 
في الجدوؿ  سيدؼ بمعباسلدػ جامعة اليندسة الكيربائية تحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس كمية  :2الــمـادة 

 يذا القرار.بالممحق 
 ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. ينشر :3الـــمـادة 

 2021 أفريل 29 حرر بالجزائر في 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 اليندسة الكيربائيةعضاء مجمس كمية االسمية ألقائمة الذي يحدد ال 2021أفريل  29المؤرخ في  469ممحق بالقرار رقم 
 جامعة سيدي بمعباسلدى 

 الصفة اإلسم والمقب
 عميد الكمية، رئيسا حجرؼ سمير -
 رئيس المجمس العممي لمكمية ميموػ فريد -
 لكتروتقنياالرئيس قسـ  سايح ىوارؼ  -
 االتصاالت السمكية والالسمكية رئيس قسـ  سقاؿ سيدؼ دمحم -
 االلكترونيؾرئيس قسـ  كاشة ارسالف حاتـ -
 األوتوماتيكيةرئيس قسـ  طولبي بالؿ -
 بحث مدير مخبر خضراوؼ دمحم -
 بحث مدير مخبر براىامي مصطفى -
 بحث مدير مخبر عبيد دمحم -
 بحث مدير مخبر عبيد حمزة -
 بحث مخبر ةمدير  زينببف عمارة  -
 بحث مدير مخبر جبارؼ عمي -
 بحث مدير مخبر طالب نصر الديف -
 بحث مدير مخبر تيمماتيف عمار -
 بحث مدير مخبر محجوب زوبير -
 االلكتروتقنيممثل منتخب عف األساتذة ذوؼ مصف األستاذية عف قسـ  دىيبة بوبكر -
 االلكتروتقني ستاذية عف قسـ ممثل منتخب عف األساتذة ذوؼ مصف األ سماح عبد الحفيع -
 قسـ االتصاالت السمكية والالسمكيةممثل منتخب عف األساتذة ذوؼ مصف األستاذية عف  صالح بمخوجة فوزؼ  -
 قسـ االتصاالت السمكية والالسمكيةممثل منتخب عف األساتذة ذوؼ مصف األستاذية عف  األحمر سيد أحمد -
 االلكترونيؾ تذة ذوؼ مصف األستاذية عف قسـ ممثل منتخب عف األسا العشابي عبد اليادؼ -
 االلكترونيؾ ممثل منتخب عف األساتذة ذوؼ مصف األستاذية عف قسـ  شاللي دمحم -
 األوتوماتيكية ممثل منتخب عف األساتذة ذوؼ مصف األستاذية عف قسـ  ميناف نور الديف -
 األوتوماتيكية سـ عف األساتذة ذوؼ مصف األستاذية عف ق ةمنتخب ةممثم أوكمي ميمونة -



  2021-الثاني الثالثي-النشرة الرسمية                      -قانونيةمديرية الشؤون ال-                     وزارة التعميم العالي والبحث العممي   171

 

 

 

 ممثل منتخب عف سمؾ األساتذة المساعديف سعيدؼ خير الديف -
 عف سمؾ األساتذة المساعديف ةمنتخب ةممثم غزاؿ فتيحة  -
 ممثل منتخب عف المستخدميف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات نجاعي عبد النور -
 تقنييف وعماؿ الخدماتممثل منتخب عف المستخدميف اإلدارييف وال مرابط زالط حبيب  -
 االلكتروتقني ممثل منتخب عف الطمبة عف قسـ  منصورؼ عبد الرزاؽ -
 االتصاالت السمكية والالسمكية ممثل منتخب عف الطمبة عف قسـ  صانا دمحم الوليد -
 االلكترونيؾ عف الطمبة عف قسـ  ةمنتخب ةممثم بف قريرة ىبة  -
 األوتوماتيكية  ممثل منتخب عف الطمبة عف قسـ بممخفي أحمد -
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 أصول الدين يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس كمية ، 2021أفريل  29 مؤرخ في 470رقم  قــرار
 جامعة األمير عبد القادر لمعموم اإلسالميةلدى  

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، والمتضمف 1984غشت سنة  4الموافق 1404ذؼ القعدة عاـ  7المؤرخ في  182-84ضى المرسوـ رقـ بمقت -

 .المعدؿ والمتمـ ،األمير عبد القادر لمعمـو اإلسالميةإنشاء جامعة 
، 2021سنة  فبراير 21الموافق  1442عاـ  رجب 9المؤرخ في  78-21وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

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

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

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

أصوؿ الديف ، والمتضمف إنشاء األقساـ المكونة لكمية 2011مارس  13المؤرخ في  140وبمقتضى القرار رقـ  -
 .اإلسالميةاألمير عبد القادر لمعمـو لدػ جامعة 

 ُيـقـــــّرر
 

جمادػ الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذؼ رقـ  39تطبيقا ألحكاـ المادة  لمادة األولى:ا
والمتمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد  ، المعدؿ2003غشت سنة  23الموافق  1424

 .ادر لمعمـو اإلسالميةاألمير عبد القلدػ جامعة أصوؿ الديف القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس كمية 
  األمير عبد القادر لمعموـ اإلسالميةلدػ جامعة أصوؿ الديف تحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس كمية  :2الــمـادة 

 يذا القرار.بفي الجدوؿ الممحق 
 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. :3الــمادة 

 2021 فريلأ 29 حرر بالجزائر في
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 أصول الدين سمية ألعضاء مجمس كمية يحدد القائمة اإل الذي 2021أفريل  29المؤرخ في  470ممحق بالقرار رقم 
 جامعة األمير عبد القادر لمعموم اإلسالميةلدى  

 الصفة المقب واإلسم 
 عميد الكمية، رئيسا عبدلي أحمد -
 المجمس العممي لمكمية ةرئيس لحمح الزىرة -
 العقيدة ومقارنة األديافرئيس قسـ  عبد المالؾ بف عباس  -
 الدعوة واإلعالـ واالتصاؿ رئيس قسـ بف طبة دمحم البشير   -
 الكتاب والسنةرئيس قسـ  عيساني عبد الغاني  -
 بحث مدير مخبر بودباف دمحم -
 بحث مدير مخبر سمماف نصر -
 بحث مخبرة مدير  فياللي ليمى -
 بحث مدير مخبر حميمي فاتح  -
 ة األديافالعقيدة ومقارن عف األساتذة ذوؼ مصف األستاذية عف قسـ ةمنتخب ةممثم بمعطار أحالـ  -
 العقيدة ومقارنة األدياف عف األساتذة ذوؼ مصف األستاذية عف قسـ ةمنتخب ةممثم بف الموفق شييناز سمية  -
 قسـ الدعوة واإلعالـ واالتصاؿممثل منتخب عف األساتذة ذوؼ مصف األستاذية عف  طمحة الياس  -
 سـ الدعوة واإلعالـ واالتصاؿقممثل منتخب عف األساتذة ذوؼ مصف األستاذية عف  سكحاؿ نور الديف -
 قسـ الكتاب والسنةممثل منتخب عف األساتذة ذوؼ مصف األستاذية عف  شوقي ىشاـ  -
 قسـ الكتاب والسنةممثل منتخب عف األساتذة ذوؼ مصف األستاذية عف  لخشيف رضواف -
 ممثل منتخب عف سمؾ األساتذة المساعديف جعيجع دمحم  -
 ف سمؾ األساتذة المساعديفممثل منتخب ع شمي عبد العزيز  -
 ممثل منتخب عف المستخدميف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات سميماني بالؿ  -
 ممثل منتخب عف المستخدميف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات بعيش ىشاـ  -
 العقيدة ومقارنة األدياف ممثل منتخب عف الطمبة عف قسـ جمعي يوسف عبد المؤمف -
 قسـ الدعوة واإلعالـ واالتصاؿعف الطمبة عف  ةمنتخب ةممثم ركاب شيماء  -
 الكتاب والسنةممثل منتخب عف الطمبة عف قسـ  بف صالح شمس األصيل  -
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المتضمن  2018ي ما 14المؤرخ في  454يعدل القرار  رقم ، 2021أفريل  29 مؤرخ في 471 رقم قــرار

تعيين أعضاء المجنة المشتركة بين القطاعات المكمفة ببرمجة نشاطات البحث العممي والتطوير التكنولوجي 
 وتنسيقيا وترقيتيا وتقييميا في مجاالت المواد األولية والطاقة

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2015ديسمبر سنة  30الموافق  1437وؿ عاـ ربيع األ 18المؤرخ في  21-15بمقتضى القانوف رقـ  -

 .ؿ، المعدالمتضمف القانوف التوجييي حوؿ البحث العممي والتطوير التكنولوجيو 
 2021فبراير سنة  21 الموافق 1442اـ رجب ع 9المؤرخ في  78-21 وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ -

 .المتضمف تعييف أعضاء الحكومةو 
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 1992 سنة يناير 13 الموافق 1412رجب عاـ  8المؤرخ في  22-92 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ -
المتضمف إنشاء المجاف المشتركة بيف القطاعات لترقية البحث العممي والتقني وبرمجتو وتقويمو ويضبط سيرىا و 

 .المعدؿ والمتمـ ،وتنظيميا
 2013سنة  يناير 30فق الموا 1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .ير التعميـ العالي والبحث العمميالذؼ يحدد صالحيات وز 
المتضمف إنشاء المجنة المشتركة بيف و  2009جواف سنة  7وبمقتضى القرار الوزارؼ المشترؾ المؤرخ في  -

في مجاالت  القطاعات المكمفة ببرمجة نشاطات البحث العممي والتطوير التكنولوجي وتنسيقيا وترقيتيا وتقييميا
 منو. 2، ال سيما المادة المواد األولية والطاقة

تعييف أعضاء المجنة المشتركة بيف القطاعات والمتضمف  2018ماؼ  14المؤرخ في  454رقـ  وبمقتضى القرار -
ية المكمفة ببرمجة نشاطات البحث العممي والتطوير التكنولوجي وتنسيقيا وترقيتيا وتقييميا في مجاالت المواد األول

 .والطاقة
 ُيـقـــــّرر

 

والمذكور أعاله وتحرر كما  2018ماؼ  14المؤرخ في   454تعدؿ المادة األولى مف القرار  رقـ  المادة األولى:
 يأتي:

 (.......................................بدون تغيير............)...: ................المادة األولى"
كة بيف القطاعات المكمفة ببرمجة نشاطات البحث العممي والتطوير المشتر  يعيف أعضاء المجنة

 .التكنولوجي وتنسيقيا وترقيتيا وتقييميا في مجاالت المواد األولية والطاقة
 :بالنسبة لوزارة التعميم العالي والبحث العممي 

 بدارؼ كماؿ، -
 حاج أعراب عمر، -
 بيضة حكيـ،بالنسبة لوزارة الدفاع الوطني :  
  رماضنة دمحمزارة الطاقة والمناجم: بالنسبة لو، 
  :شمي جميمة،بالنسبة لوزارة الصناعة 
 أمجكوح مصطفى.بالنسبة لوزارة الفالحة والتنمية الريفية : 

 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.   :2المادة 
 2021 أفريل 29 فيحرر بالجزائر 

 ث العمميوزير التعميم العالي والبح
 أ.د عبد الباقي بن زيان

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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المتضمن  2018ماي  14المؤرخ في  457يعدل القرار  رقم ، 2021أفريل  29 مؤرخ في 472 رقم قــرار
مي والتطوير التكنولوجي تعيين أعضاء المجنة المشتركة بين القطاعات المكمفة ببرمجة نشاطات البحث العم

 القانون، االقتصاد والمجتمعوتنسيقيا وترقيتيا وتقييميا في مجاالت 
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2015ديسمبر سنة  30الموافق  1437ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  21-15بمقتضى القانوف رقـ  -

 .ؿ، المعدلتطوير التكنولوجيالمتضمف القانوف التوجييي حوؿ البحث العممي واو 
 2021فبراير سنة  21 الموافق 1442اـ رجب ع 9المؤرخ في  78-21 وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ -

 .المتضمف تعييف أعضاء الحكومةو 
 1992 سنة يناير 13 الموافق 1412رجب عاـ  8المؤرخ في  22-92 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ -

ركة بيف القطاعات لترقية البحث العممي والتقني وبرمجتو وتقويمو ويضبط سيرىا المتضمف إنشاء المجاف المشتو 
 .المعدؿ والمتمـ ،وتنظيميا

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

المتضمف إنشاء المجنة المشتركة بيف و  2009جواف سنة  7قرار الوزارؼ المشترؾ المؤرخ في وبمقتضى ال -
القطاعات المكمفة ببرمجة نشاطات البحث العممي والتطوير التكنولوجي وتنسيقيا وترقيتيا وتقييميا في مجاالت 

 .منو 2القانوف، االقتصاد والمجتمع، ال سيما المادة 
تعييف أعضاء المجنة المشتركة بيف القطاعات والمتضمف  2018ماؼ  14المؤرخ في  457رقـ   وبمقتضى القرار -

القانوف، المكمفة ببرمجة نشاطات البحث العممي والتطوير التكنولوجي وتنسيقيا وترقيتيا وتقييميا في مجاالت 
 .االقتصاد والمجتمع، المعدؿ

 ُيـقـــــّرر
 

، المعدؿ والمذكور أعاله 2018ماؼ  14المؤرخ في  457ار  رقـ تعدؿ المادة األولى مف القر  المادة األولى:
 وتحرر كما يأتي:

 (.......................................بدون تغيير: ............................)المادة األولى"
المشتركة بيف القطاعات المكمفة ببرمجة نشاطات البحث العممي والتطوير  يعيف أعضاء المجنة

 القانوف، االقتصاد والمجتمع.كنولوجي وتنسيقيا وترقيتيا وتقييميا في مجاالت الت
 :بالنسبة لوزارة التعميم العالي والبحث العممي 

 لعساسي منذر، -
 زكاف أحمد، -
 بوكعباش عدناف،بالنسبة لوزارة الدفاع الوطني : 
 يـ،: رقاـ كر بالنسبة لوزارة الداخمية والجماعات المحمية والتييئة العمرانية 
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 فارح رشيد،بالنسبة لوزارة العدل : 
 بوجميعة كريـ،بالنسبة لوزارة الصناعة : 
 بكير اليادؼ،بالنسبة لوزارة التجارة : 
 بمعيساوؼ شيرزاد،بالنسبة لوزارة الفالحة والتنمية الريفية : 
 قرني ناديةبالنسبة لوزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية :، 
 صالح المستشفياتبالنسبة لوزارة الصحة والسكا  : إسماعيل نور الديف،ن وا 
 ناجي أسماء حياة،بالنسبة لوزارة السياحة والصناعة التقميدية والعمل العائمي : 
  :برابح إسماعيل.بالنسبة لوزارة البريد والمواصالت السمكية والالسمكية 

   ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. :2المادة 
 2021 أفريل 29 فيحرر بالجزائر 

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

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المتضمن  2018ماي  14المؤرخ في  460يعدل القرار  رقم ، 2021أفريل  29 مؤرخ في 473 رقم قــرار

جنة المشتركة بين القطاعات المكمفة ببرمجة نشاطات البحث العممي والتطوير التكنولوجي تعيين أعضاء الم
 الفالحة، الموارد المائية والصيد البحري وتنسيقيا وترقيتيا وتقييميا في مجاالت 

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2015ديسمبر سنة  30موافق ال 1437ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  21-15بمقتضى القانوف رقـ  -

 .ؿ، المعدالمتضمف القانوف التوجييي حوؿ البحث العممي والتطوير التكنولوجيو 
 2021فبراير سنة  21 الموافق 1442اـ رجب ع 9المؤرخ في  78-21 وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ -

 .مةالمتضمف تعييف أعضاء الحكو و 
 1992 سنة يناير 13 الموافق 1412رجب عاـ  8ي المؤرخ ف 22-92 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ -

المتضمف إنشاء المجاف المشتركة بيف القطاعات لترقية البحث العممي والتقني وبرمجتو وتقويمو ويضبط سيرىا و 
 .المعدؿ والمتمـ ،وتنظيميا

 2013ة سن يناير 30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
 .ير التعميـ العالي والبحث العمميالذؼ يحدد صالحيات وز 

المتضمف إنشاء المجنة المشتركة بيف و  2009جواف سنة  7وبمقتضى القرار الوزارؼ المشترؾ المؤرخ في  -
القطاعات المكمفة ببرمجة نشاطات البحث العممي والتطوير التكنولوجي وتنسيقيا وترقيتيا وتقييميا في مجاالت 

 منو. 2يد البحرؼ، ال سيما المادة الحة، الموارد المائية والصالف
تعييف أعضاء المجنة المشتركة بيف القطاعات والمتضمف  2018ماؼ  14المؤرخ في  460رقـ   وبمقتضى القرار -

 الفالحة،المكمفة ببرمجة نشاطات البحث العممي والتطوير التكنولوجي وتنسيقيا وترقيتيا وتقييميا في مجاالت 
 الموارد المائية والصيد البحرؼ.
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 ُيـقـــــّرر
، والمذكور أعاله وتحرر كما 2018ماؼ  14المؤرخ في  460تعدؿ المادة األولى مف القرار  رقـ  المادة األولى:

 يأتي:
 ................................. (بدون تغيير: ...................................)المادة األولى"

المشتركة بيف القطاعات المكمفة ببرمجة نشاطات البحث العممي والتطوير  ضاء المجنةيعيف أع
 الفالحة، الموارد المائية والصيد البحرؼ.التكنولوجي وتنسيقيا وترقيتيا وتقييميا في مجاالت 

 :بالنسبة لوزارة التعميم العالي والبحث العممي 
 خميفي لخضر، -
 جازولي زىر الديف. -
 جبايرية لمنور،لدفاع الوطني: بالنسبة لوزارة ا 
  :أوزاني زىرة،بالنسبة لوزارة الموارد المائية 
  :سميماني سارة،بالنسبة لوزارة الصناعة 
  :سويالماس ىندة،بالنسبة لوزارة التجارة 
  :حروادؼ فريد،بالنسبة لوزارة الفالحة والتنمية الريفية 
 بي عبد الصمد عائشة لطيفة،: يعقو بالنسبة لوزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية 
 مخازني رابح.بالنسبة لوزارة العمل والتشغيل والضمان االجتماعي : 

 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.   :2المادة 
 2021 أفريل 29 فيحرر بالجزائر 

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

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المتضمن  2018جوان  10المؤرخ في  554يعدل القرار  رقم ، 2021أفريل  29 مؤرخ في 474 رقم قــرار

تعيين أعضاء المجنة المشتركة بين القطاعات المكمفة ببرمجة نشاطات البحث العممي والتطوير التكنولوجي 
 البيئة والمخاطر الكبرى  التييئة اإلقميمية،يتيا وتقييميا في مجاالت وتنسيقيا وترق

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2015ديسمبر سنة  30الموافق  1437ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  21-15بمقتضى القانوف رقـ  -

 .ؿمعد، الالمتضمف القانوف التوجييي حوؿ البحث العممي والتطوير التكنولوجيو 
 2021فبراير سنة  21 الموافق 1442اـ رجب ع 9المؤرخ في  78-21 وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ -

 .المتضمف تعييف أعضاء الحكومةو 
 1992 سنة يناير 13 الموافق 1412رجب عاـ  8المؤرخ في  22-92 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ -

ية البحث العممي والتقني وبرمجتو وتقويمو ويضبط سيرىا المتضمف إنشاء المجاف المشتركة بيف القطاعات لترقو 
 .المعدؿ والمتمـ ،وتنظيميا
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 2013سنة  يناير 30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
 .الذؼ يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي

المتضمف إنشاء المجنة المشتركة بيف و  2009جواف سنة  7المؤرخ في وبمقتضى القرار الوزارؼ المشترؾ  -
القطاعات المكمفة ببرمجة نشاطات البحث العممي والتطوير التكنولوجي وتنسيقيا وترقيتيا وتقييميا في مجاالت 

 .منو 2التييئة اإلقميمية،البيئة والمخاطر الكبرػ، ال سيما المادة 
تعييف أعضاء المجنة المشتركة بيف القطاعات والمتضمف  2018جواف  10في المؤرخ  554رقـ  وبمقتضى القرار -

التييئة المكمفة ببرمجة نشاطات البحث العممي والتطوير التكنولوجي وتنسيقيا وترقيتيا وتقييميا في مجاالت 
 اإلقميمية،البيئة والمخاطر الكبرػ.

 ُيـقـــــّرر
 

والمذكور أعاله وتحرر كما  2018جواف  10المؤرخ في   554ر  رقـ تعدؿ المادة األولى مف القرا المادة األولى:
 يأتي:

 ............................(.........بدون تغيير: ................................)المادة األولى"
المشتركة بيف القطاعات المكمفة ببرمجة نشاطات البحث العممي والتطوير  يعيف أعضاء المجنة

 التييئة اإلقميمية،البيئة والمخاطر الكبرػ.جي وتنسيقيا وترقيتيا وتقييميا في مجاالت التكنولو 
 :بالنسبة لوزارة التعميم العالي والبحث العممي 

 رحاـ جماؿ، -
 بزينة دمحم. -
 يمس شاوش عبد الكريـ،بالنسبة لوزارة الداخمية والجماعات المحمية والتييئة العمرانية : 
 نويصر مراد،لوطنيبالنسبة لوزارة الدفاع ا : 
 زموشي ياسيف،بالنسبة لوزارة الموارد المائية : 
 نييتي ياسيف،بالنسبة لوزارة الصناعة : 
 حاج عيسى رؤوؼ،بالنسبة لوزارة البيئة : 
 فاسي حسنية،بالنسبة لوزارة األشغال العمومية والنقل : 
 صبابجي دمحم،بالنسبة لوزارة الفالحة والتنمية الريفية : 
  سريدؼ فضيمة،ارة الصيد البحري والمنتجات الصيديةبالنسبة لوز : 
 صالح المستشفيات  حمزاوؼ فاطمة الزىراء زوجة حجاج أوؿ،  :بالنسبة لوزارة الصحة والسكان وا 
  دحدوح عبد القادر،بالنسبة لوزارة الثقافة والفنون : 
 ميد،: ترغيني عبد الحبالنسبة لوزارة السياحة والصناعة التقميدية والعمل العائمي 
 بشطولة حكيـ.بالنسبة لوزارة السكن والعمران والمدينة : 

 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.   :2المادة 
 2021 أفريل 29 حرر بالجزائر في

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

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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المتضمن  2018جويمية  3المؤرخ في  594يعدل القرار رقم ، 2021أفريل  29 مؤرخ في 475 رقم قــرار
والتطوير التكنولوجي تعيين أعضاء المجنة المشتركة بين القطاعات المكمفة ببرمجة نشاطات البحث العممي 

 التكنولوجيا والصناعةوتنسيقيا وترقيتيا وتقييميا في مجاالت 
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2015ديسمبر سنة  30الموافق  1437ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  21-15بمقتضى القانوف رقـ  -

 .ؿ، المعدتكنولوجيالمتضمف القانوف التوجييي حوؿ البحث العممي والتطوير الو 
 2021فبراير سنة  21 الموافق 1442اـ رجب ع 9المؤرخ في  78-21 وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ -

 .المتضمف تعييف أعضاء الحكومةو 
 1992 سنة يناير 13 الموافق 1412رجب عاـ  8المؤرخ في  22-92 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ -

لقطاعات لترقية البحث العممي والتقني وبرمجتو وتقويمو ويضبط سيرىا المتضمف إنشاء المجاف المشتركة بيف او 
 .المعدؿ والمتمـ ،وتنظيميا

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

المتضمف إنشاء المجنة المشتركة بيف و  2009جواف سنة  7ارؼ المشترؾ المؤرخ في وبمقتضى القرار الوز  -
القطاعات المكمفة ببرمجة نشاطات البحث العممي والتطوير التكنولوجي وتنسيقيا وترقيتيا وتقييميا في مجاالت 

 منو. 2والصناعة، ال سيما المادة  التكنولوجيا
تعييف أعضاء المجنة المشتركة بيف القطاعات والمتضمف  2018مية جوي 3المؤرخ في  594رقـ  وبمقتضى القرار -

التكنولوجيا المكمفة ببرمجة نشاطات البحث العممي والتطوير التكنولوجي وتنسيقيا وترقيتيا وتقييميا في مجاالت 
 .والصناعة، المعدؿ

 ُيـقـــــّرر
 

، المعدؿ والمذكور أعاله 2018جويمية  3ي المؤرخ ف 594تعدؿ المادة األولى مف القرار  رقـ  المادة األولى:
 وتحرر كما يأتي:

 (....................................بدون تغيير: .................................)المادة األولى"
المشتركة بيف القطاعات المكمفة ببرمجة نشاطات البحث العممي والتطوير  يعيف أعضاء المجنة
 التكنولوجيا والصناعة.وترقيتيا وتقييميا في مجاالت  التكنولوجي وتنسيقيا

 :بالنسبة لوزارة التعميم العالي والبحث العممي 
 بف عبيد طاىر، -
 مراد غوتي نجـ الديف، -
 مواتس طارؽ،بالنسبة لوزارة الدفاع الوطني : 
 لرقـ عمي،بالنسبة لوزارة الداخمية والجماعات المحمية والتييئة العمرانية : 
  موراية أدمحم،ارة الطاقة والمناجمبالنسبة لوز : 
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    سميماني سارة،بالنسبة لوزارة الصناعة : 
    حاج عمي نصيرة،بالنسبة لوزارة البيئة : 
    بف دريدؼ مسعود،بالنسبة لوزارة الفالحة والتنمية الريفية : 
     روداف براىيـ،بالنسبة لوزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية : 
     صالح المستشفياتبالنسبة لوز  : طرفاني يوسف،ارة الصحة والسكان وا 
    :زروقي لعرج، بالنسبة لوزارة البريد والمواصالت السمكية والالسمكية 
     دحماني نواؿ،بالنسبة لوزارة الثقافة والفنون : 
    العمرؼ سامية،بالنسبة لوزارة السياحة والصناعة التقميدية والعمل العائمي : 
    حكيمي العابد،ة السكن والعمران والمدينةبالنسبة لوزار : 
   لوعيل دمحم،بالنسبة لوزارة العمل والتشغيل والضمان االجتماعي : 
   شريفي سميـ.بالنسبة لوزارة الشباب والرياضة : 

 ينشر ىذا القرار  في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.   :2المادة 
 2021 أفريل 29 فيحرر بالجزائر 

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

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يتـضمـن تجديــد تـشكـيــمــة لـجنـة الخــدمــات اإلجتـمــاعيــة   2021أفريل  29فـي /أ.ع مؤرخ 26رقم  قــرار

 لــدى جــامعـة تيسة
 

 التعميم العالي والبحث العممي،إن وزير 
، 2006يوليػو سنة  15الموافػق  1427جمادػ الثانيػة عاـ  19المؤرخ في  03-06بمقتضى األمر رقـ  -

 .المتضمف القانػػوف األساسي العاـ لموظيفة العمومية
، المحدد 1982مايو سنة  15الموافق  1402رجب عاـ  21المؤرخ في  179-82بمقتضى المرسوـ رقـ  -

 االجتماعيػػػة وكيفية تمويػػميا. حتوػ الخدمػػاتلم
، 1982سبتمبر سنة  11الموافق  1402ذؼ القعدة عاـ  23المؤرخ في  303-82بمقتضى المرسوـ رقـ  -

      االجتماعية. المتعمق بتسيير   الخدمات
 ، يتضمف2021فبراير سنة  21الموافق  1442رجب عاـ  9المؤرخ في  78-21بمقتضى المرسـو الرئاسي رقـ  -

 تعييف أعضاء الحكومة.
، 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13بمقتضى المرسـو التنفيذؼ رقـ  -

 ير التعميـ العالي والبحث العممي.المحدد لصالحيات وز 
سوـ التنفيذؼ رقـ يعدؿ ويتمـ المر ، 2016سنة أفريل  11ؤرخ في مال 124-16ذؼ رقـ يالمرسـو التنفبمقتضى  -

 ء جامعة تبسة.، المتضمف إنشا2009جانفي  04المؤرخ في  09-08
، المتضمف التشكيمة النيائية ألعضاء لجنة الخدمات 2021 مارس سنة 09 نظػػػػًػرا لممحضر المؤرخ في -

 جامعة تبسة. اإلجتماعية  لدػ
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 ُيـقـــــّرر
 

 عية لدػ جامعة تبسة.تجدد تشكيمة لجنة الخدمات اإلجتما المـادة األولى:
 تتكوف لجنة الخدمات اإلجتماعية مف األعضاء اآلتية أسماؤىـ : :2المـــــادة 

 األعضاء الدائمون: 
 قوجيل الطاىر -03 سالمي سيف الديف -02 رحموف بمقاسـ -01
 محي الديف دمحم الطيب -06 معمر فارس -05 زرقي إبراىيـ -04
   ماينة رشدؼ -08 عمورة رفيق -07

 

 األعضاء اإلضافيون :
 بوخموط عبد الحكيـ -01

 ( سنوات إبتداء مف تاريخ اإلمضاء عمى القرار.03تسرؼ عيدة ىذه المجنة لمدة ثالث ) :3المـادة 
العالي  يكمف السيػد مديػر جامعة تبسة بتنفيػذ ىػذا القػرار والذؼ سينشر في النشرة الرسمية لوزارة التعميػـ: 4المـادة 

 لعممي.والبحث ا
 2021أفريل  29حرر بالجزائر في: 

 ع/وزير التعميم العالي والبحث العممي
 األمين العام

 غوالي نور الدين
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إلجتـمــاعيــة يتـضمـن تجديــد تـشكـيــمــة لـجنـة الخــدمــات ا 2021أفريل  29مـؤرخ فـي /أ.ع 27قــرار رقم 
 1لــدى جــامعـة الجزائر

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، 2006يوليػو سنة  15الموافػق  1427جمادػ الثانيػة عاـ  19المؤرخ في  03-06بمقتضى األمر رقـ  -

 .المتضمف القانػػوف األساسي العاـ لموظيفة العمومية
، المحدد 1982مايو سنة  15الموافق  1402رجب عاـ  21المؤرخ في  179-82بمقتضى المرسوـ رقـ  -

 االجتماعيػػػة وكيفية تمويػػميا. لمحتوػ الخدمػػات
، 1982سبتمبر سنة  11الموافق  1402ذؼ القعدة عاـ  23المؤرخ في  303-82بمقتضى المرسوـ رقـ  -

      االجتماعية. المتعمق بتسيير   الخدمات
 ، يتضمف2021فبراير سنة  21الموافق  1442رجب عاـ  9المؤرخ في  78-21بمقتضى المرسـو الرئاسي رقـ  -

 تعييف أعضاء الحكومة.
، 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13بمقتضى المرسـو التنفيذؼ رقـ  -

 ير التعميـ العالي والبحث العممي.المحدد لصالحيات وز 
يعدؿ ويتمـ المرسوـ التنفيذؼ رقـ ، 2015سنة جويمية  11ؤرخ في مال 179-15ذؼ رقـ يالمرسوـ التنفبمقتضى  -

 وسيرىا. 1يـ جامعة الجزائر، المتعمق بتنظ1984أوت سنة  18المؤرخ في  84-209
، المتضمف التشكيمة النيائية ألعضاء لجنة الخدمات 2021 أفريل سنة 13 نظػػػػًػرا  لممحضر المؤرخ في -

 .1لجزائرجامعة ا اإلجتماعية  لدػ
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 ُيـقـــــّرر
 

 .1تجدد تشكيمة لجنة الخدمات اإلجتماعية لدػ جامعة الجزائر المـادة األولى:
 تتكوف لجنة الخدمات اإلجتماعية مف األعضاء اآلتية أسماؤىـ: :2المـــــادة 

 األعضاء الدائمون:
 حمودؼ لطيفة، -03 شياب نصر الديف، -02 معامرية باية،  -01
 اوداؾ سامية، -06 مازرو سامية، -05 ة،كفيل صبرين -04
 قواسمي جماؿ. -09 واتي عبد القادر، -08 بمحداد كماؿ، -07

 

 األعضاء اإلضافيون :
 موالؼ رضواف. -03 مكاوؼ دمحم، -02 زالقي خير الديف، -01

 ر.( سنوات إبتداء مف تاريخ اإلمضاء عمى القرا03تسرؼ عيدة ىذه المجنة لمدة ثالث ) :3المـادة 
 بتنفيػذ ىػذا القػرار والذؼ سينشر في النشرة الرسمية لوزارة التعميػـ 1يكمف السيػد مديػر جامعة الجزائر :4المـادة 

 العالي والبحث العممي.
 2021أفريل  29حرر بالجزائر في: 

 ع/وزير التعميم العالي والبحث العممي
 األمين العام

 غوالي نور الدين
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  2016أوت  9مؤّرخ في ال 1346قـرار رقم يعدل ممحق ال ،2021ماي  02مؤرخ في  476قــرار رقم 
عالم آلي"بجاية بعنوان جامعة  مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمةالمتضمن   في ميدان "رياضيات وا 

 

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

 .المعّدؿ والمتّمـ القانوف التوجييي لمتعميـ العالي،
 2021سنة  فبراير 21الموافق  1442 رجب عاـ 9المؤرخ في  78 -21وبمقتػضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 .ومةوالمتضمف تعييف أعضاء الحك
 1998يوليو سنة  7الموافق  1419ربيع األّوؿ عاـ  13المؤّرخ في  218-98وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .المتضّمف إّنشاء جامعة بجاية، المعّدؿ والمتّمـ
 2008غشت سنة  19الموافق  1429شعباف عاـ  17المؤّرخ في  265 -08وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراهاسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس المتضمف نظاـ الدر و 
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األّوؿ عاـ  18المؤّرخ في  77 -13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

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

 مياميا وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا.
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بعنواف  مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمةوالمتضمف  2016أوت  9مؤّرخ في ال 1346قػرار رقـ الوبمقتضى  -
 .في ميداف "رياضيات وا عالـ آلي"بجاية جامعة 

ماؼ  23بتاريخ المنعقد ميداف "رياضيات وا عالـ آلي" لالمجنة البيداغوجية الوطنية  عمى محضر اجتماع بناءً و  -
 .1بجامعة وىراف 2017سنة 

 ُيـقـــــّرر
 

 ىذا طبقا لممحقأعاله، ، والمذكور 2016أوت  09مؤّرخ في ال 1346 رقـ يعدؿ ممحق القػػرار المادة األولـى:
 .القرار

، كّل فيما يخصو بتطبيق ىذا القرار الذؼ بجايةيـ والتكويف العالييف ومدير جامعة يكمف المدير العاـ لمتعم :2المادة 
 سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

 2021 ماي 02 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

  2016أوت  9مؤّرخ في ال 1346قـرار رقم المعدل لممحق ال ،2021ماي  02المؤرخ في  476القرار رقم  ممحق
عالم آلي"في ميدان "ريابجاية بعنوان جامعة  مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمةالمتضمن   ضيات وا 

 طبيعة التخصص الفرع الميدان

 رياضيات وا عالـ آلي
 إعالـ آلي

 ـ إدارة وأمف الشبكات
 ـ ىندسة برمجية

 أ ذكاء إصطناعي
 أ شبكات واألنظمة الموزعة

 أ تحميل رياضي رياضيات
 أ وتطبيقاتئيات احتماالت، احصا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 تأىيل الماستر المفتوح  بعنوان السنة الجامعيةيتضمن  ،2021ماي  02مؤرخ في  477رقم  قــرار

 عمى سبيل التسوية المركز الجامعي النعامةب في ميدان "حقوق وعموم سياسية" 2019-2020
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضّمف و  1999أبريل سنة  4الموافق  1419ذؼ الحجة عاـ  18مؤّرخ في ال 05-99بمقتضى القانوف رقـ  -

 .المعّدؿ والمتّمـ القانوف التوجييي لمتعميـ العالي،
 2021سنة  فبراير 21الموافق  1442 رجب عاـ 9المؤرخ في  78-21وبمقتػضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

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

 .المتضمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراهو 
 2010سبتمبر سنة  09الموافق  1431رمضاف عاـ  30مؤّرخ في  205-10وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .ز جامعي بالنعامة، المعّدؿ والمتّمـوالمتضمف إنشاء مرك
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 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األّوؿ عاـ  18المؤّرخ في  77 -13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
 .الذؼ يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي

 

 ُيـقـــــّرر
 

 في ميداف "حقوؽ وعموـ سياسية" 2020-2019معية يؤىل الماستر المفتوح  بعنواف السنة الجا المادة األولـى:
 ، طبقا لممحق ىذا القرار.المركز الجامعي النعامةب

السنة األولى ماستر بعنواف السنتيف الجامعيتيف عمى الطمبة المسجميف في مفعوؿ ىذا القرار  سرؼ ي :2المادة 
  .2021-2020و 2019-2020

لنعامة، كّل فيما يخصو بتطبيق ىذا باويف العالييف ومدير المركز الجامعي يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتك :3المادة 
  القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

 2021 ماي 02 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 تأىيل الماستر المفتوح  المتضمن ،2021ماي  02المؤرخ في  477رقم القــرار  ممحق
 المركز الجامعي النعامةب 2020-2019بعنوان السنة الجامعية 

 طبيعة التخصص الفرع الميدان
 أ األعماؿقانوف  حقوؽ  مـو سياسيةحقوؽ وع

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ، يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية2021ماي  02مؤرخ في  478رقم  قــرار

 سكرة ب-العموم الدقيقة وعموم الطبيعة والحياة بجامعة دمحم خيضر لقسم العموم الزراعية بكمية
 

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

 .والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة
 1998يوليو سنة  7الموافق  1419ربيع األوؿ عاـ  13المؤرخ في  219-98وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 المعّدؿ والمتّمـ. المتضمف إنشاء جامعة بسكرة،و 
غشت سنة  23الموافق  1424جمادػ الثانية عاـ  24 المؤرخ في 279-03وبمقتضى المرسـو التنفيذؼ رقـ  -

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

 الذؼ يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي.
العموـ الدقيقة وعمـو الطبيعة  وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ العموـ الزراعية بكمية -

 .2020نوفمبر  03في  بسكرة المؤّرخ-والحياة بجامعة دمحم خيضر
 

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

العمـو الدقيقة وعمـو الطبيعة والحياة  لعممية لقسـ العمـو الزراعية بكميةالقائمة االسمية ألعضاء المجنة ا
 بسكرة.-بجامعة دمحم خيضر

العموـ الدقيقة وعموـ الطبيعة  تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ العموـ الزراعية بكمية :2المادة 
 يذا القرار.بسكرة، وفقا لمجدوؿ الممحق ب-والحياة بجامعة دمحم خيضر

 بسكرة، كل فيما يخصو، بتطبيق-يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة دمحم خيضر :3المادة 
 ىذا القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

 2021ماي  02 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 الباقي بن زيانأ.د عبد 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 نة العمميةالذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المج 2021ماي  02المؤرخ في  478رقـم ممحــق بالقـرار 
 بسكرة-العموم الدقيقة وعموم الطبيعة والحياة بجامعة دمحم خيضر لقسم العموم الزراعية بكمية

 

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجنة العممية لمقسـ مياوة دمحم الصغير 1
 رئيس القسـ خشعي سميـ 2
 أستاذ دمناتي فاطمة 3
 أستاذ دغنوش كيرماف 4
 أستاذ محاضر قسـ "أ" فرحي كميميا 5
 أستاذ محاضر قسـ "ب" قيمر كماؿ 6
 أستاذ محاضر قسـ "ب" بف ميية دمحم األميف 7
 أستاذ مساعد قسـ "أ" مساؾ دمحم رضا 8
 أستاذ مساعد قسـ "أ" مبروؾ نعيمة 9

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ، يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية2021ماي  02مؤرخ في  479رقم  قــرار

 بسكرة -العموم الدقيقة وعموم الطبيعة والحياة بجامعة دمحم خيضر بكمية لقسم اإلعالم اآللي
 

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

 .والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة
 1998يوليو سنة  7الموافق  1419ربيع األوؿ عاـ  13المؤرخ في  219-98وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 المعّدؿ والمتّمـ. والمتضمف إنشاء جامعة بسكرة،
غشت سنة  23فق الموا 1424جمادػ الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03وبمقتضى المرسـو التنفيذؼ رقـ  -

 الذؼ يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ. 2003
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 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
 الذؼ يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي.

العمـو الدقيقة وعمـو الطبيعة  بكمية اإلعالـ اآلليانتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ  وبناًء عمى محضر -
 .2020نوفمبر  03بسكرة المؤّرخ في -والحياة بجامعة دمحم خيضر

 

 ُيـقـــــّرر
 

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

العموـ الدقيقة وعموـ الطبيعة والحياة  بكميةاإلعالـ اآللي القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ 
 بسكرة.-بجامعة دمحم خيضر

العمـو الدقيقة وعمـو الطبيعة  بكمية اإلعالـ اآلليألعضاء المجنة العممية لقسـ  تحدد القائمة االسمية :2المادة 
 بسكرة، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.-والحياة بجامعة دمحم خيضر

 بسكرة، كل فيما يخصو، بتطبيق-يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة دمحم خيضر :3المادة 
 الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.ىذا القرار 

 2021ماي  02 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية 2021ماي  02المؤرخ في  479رقـم ممحــق بالقـرار 
 بسكرة-العموم الدقيقة وعموم الطبيعة والحياة بجامعة دمحم خيضر بكمية اإلعالم اآلليلقسم 

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
  رئيس المجنة العممية لمقسـ حموؿ العيدك 1
 رئيس القسـ جفاؿ عبد الحميد 2
 أستاذ بنوؼ حمادؼ 3
 أستاذ شريف فضيل 4
 أستاذ صولي رشيدة 5
 "أأستاذ محاضر قسـ " عياد صييب 6
 "أأستاذ محاضر قسـ " عبابسة طارؽ  7
 أستاذ مساعد قسـ "أ" جابر خالد 8
 د قسـ "أ"أستاذ مساع بف دحماف توفيق 9

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ، يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية2021ماي  02مؤرخ في  480رقم قــرار 

 بسكرة -العموم الدقيقة وعموم الطبيعة والحياة بجامعة دمحم خيضر بكمية لقسم الرياضيات
 

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

 .والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة
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 1998يوليو سنة  7الموافق  1419ربيع األوؿ عاـ  13المؤرخ في  219-98وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
 لمعّدؿ والمتّمـ.ا والمتضمف إنشاء جامعة بسكرة،

غشت سنة  23الموافق  1424جمادػ الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03وبمقتضى المرسـو التنفيذؼ رقـ  -
 الذؼ يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ. 2003

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

العموـ الدقيقة وعموـ الطبيعة  وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ الرياضيات بكمية -
 .2020نوفمبر  03بسكرة المؤّرخ في -والحياة بجامعة دمحم خيضر

 

 ُيـقـــــّرر
 

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

ـ الدقيقة وعمـو الطبيعة والحياة العمو  بكميةالرياضيات القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ 
 بسكرة.-بجامعة دمحم خيضر

العموـ الدقيقة وعمـو الطبيعة والحياة  بكميةالرياضيات تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ  :2المادة 
 بسكرة، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.-بجامعة دمحم خيضر

 بسكرة، كل فيما يخصو، بتطبيق-يـ والتكويف العالييف ومدير جامعة دمحم خيضريكمف المدير العاـ لمتعم :3المادة 
 ىذا القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

 2021ماي  02 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية 2021ماي  02المؤرخ في  480رقـم ممحــق بالقـرار 
 بسكرة-ة وعموم الطبيعة والحياة بجامعة دمحم خيضرالعموم الدقيق بكمية لقسم الرياضيات

 

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجنة العممية لمقسـ خمف هللا نبيل 1
 رئيس القسـ لخذارؼ عماد الديف 2
 أستاذ يحي جبراف 3
 أستاذ بربيش دمحم 4
 أستاذ ناصر خميل 5
 أستاذ محاضر قسـ "أ" حواس عمراف 6
 أستاذ محاضر قسـ "أ" دشرفاوؼ مولو  7
 أستاذ مساعد قسـ "أ" غوؿ عبد الحق 8
 أستاذ مساعد قسـ "أ" قيداد الدراجي 9

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 ، يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية2021ماي  02مؤرخ في  481رقم  قــرار
 بسكرة -العموم الدقيقة وعموم الطبيعة والحياة بجامعة دمحم خيضر بكمية الحياةعموم الطبيعة و لقسم 

 

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

 .والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة
 1998يوليو سنة  7الموافق  1419ربيع األوؿ عاـ  13المؤرخ في  219-98ـ وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رق -

 المعّدؿ والمتّمـ. والمتضمف إنشاء جامعة بسكرة،
غشت سنة  23الموافق  1424جمادػ الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03وبمقتضى المرسـو التنفيذؼ رقـ  -

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

 الذؼ يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي.
العموـ الدقيقة وعمـو  بكمية وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ عموـ الطبيعة والحياة -

 .2020نوفمبر  03بسكرة المؤّرخ في -الطبيعة والحياة بجامعة دمحم خيضر
 

 ُيـقـــــّرر
 

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

العموـ الدقيقة وعموـ الطبيعة  بكمية القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ عموـ الطبيعة والحياة
 بسكرة.-والحياة بجامعة دمحم خيضر

العموـ الدقيقة وعمـو  يةبكم تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ عمـو الطبيعة والحياة :2المادة 
 بسكرة، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.-الطبيعة والحياة بجامعة دمحم خيضر

 بسكرة، كل فيما يخصو، بتطبيق-يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة دمحم خيضر :3المادة 
 البحث العممي.ىذا القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي و 

 2021ماي  02 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية 2021ماي  02المؤرخ في  481رقـم ممحــق بالقـرار 
 بسكرة-العموم الدقيقة وعموم الطبيعة والحياة بجامعة دمحم خيضر لقسم عموم الطبيعة والحياة بكمية

 

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 قسـرئيس المجنة العممية لم موسى عبد الحميد 1
 رئيس القسـ مقراني جميمة 2
 أستاذ عاقمي عبد الناصر 3
 أستاذ بوعتروس يمينة 4
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 أستاذ بوخروبة خديجة 5
 أستاذ محاضر قسـ "أ" رضواف صالح سارة 6
 أستاذ محاضر قسـ "ب" طرابسة حياة 7
 أستاذ مساعد قسـ "أ" بف قدور بشير 8
 أستاذ مساعد قسـ "أ" جوامع مناؿ 9

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ، يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية2021ماي  02مؤرخ في  482قــرار رقم 

 بسكرة -العموم الدقيقة وعموم الطبيعة والحياة بجامعة دمحم خيضر بكمية لقسم عموم األرض والكون 
 

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

 .والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة
 1998يوليو سنة  7الموافق  1419ربيع األوؿ عاـ  13المؤرخ في  219-98وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 تّمـ.المعّدؿ والم والمتضمف إنشاء جامعة بسكرة،
غشت سنة  23الموافق  1424جمادػ الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03وبمقتضى المرسـو التنفيذؼ رقـ  -

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

 الذؼ يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي.
العموـ الدقيقة وعمـو  بكمية وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ عموـ األرض والكوف  -

 .2020نوفمبر  03بسكرة المؤّرخ في -الطبيعة والحياة بجامعة دمحم خيضر
 

 ُيـقـــــّرر
 

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

العموـ الدقيقة وعموـ الطبيعة  بكمية عموـ األرض والكوف القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ 
 بسكرة.-والحياة بجامعة دمحم خيضر

العموـ الدقيقة وعمـو  بكمية عموـ األرض والكوف تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ  :2المادة 
 بسكرة، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.-الطبيعة والحياة بجامعة دمحم خيضر

 بسكرة، كل فيما يخصو، بتطبيق-ر العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة دمحم خيضريكمف المدي :3المادة 
 ىذا القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

 2021ماي  02 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية 2021ماي  02المؤرخ في  482رقـم ممحــق بالقـرار 
 بسكرة-العموم الدقيقة وعموم الطبيعة والحياة بجامعة دمحم خيضر ن بكميةلقسم عموم األرض والكو

 

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجنة العممية لمقسـ عبد هللا فرحي 1
 رئيس القسـ صالح صيد 2
 أستاذ محاضر قسـ "أ" دمحم لحسف بوزوايد 3
 أستاذ محاضر قسـ "ب" بشير لعمورؼ  4
 أستاذ محاضر قسـ "ب" شعبد الغني بوشمو  5
 أستاذ مساعد قسـ "أ" نواؿ ىبيوب 6
 أستاذ مساعد قسـ "أ" عثماني حورية 7

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ، يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية2021ماي  02مؤرخ في  483رقم قــرار 

 بسكرة -العموم الدقيقة وعموم الطبيعة والحياة بجامعة دمحم خيضر بكمية لقسم عموم المادة
 

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

 .والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة
 1998يوليو سنة  7الموافق  1419ربيع األوؿ عاـ  13ؤرخ في الم 219-98وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 المعّدؿ والمتّمـ. والمتضمف إنشاء جامعة بسكرة،
غشت سنة  23الموافق  1424جمادػ الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03وبمقتضى المرسـو التنفيذؼ رقـ  -

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

 الذؼ يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي.
وعمـو الطبيعة العموـ الدقيقة  بكمية وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ عموـ المادة -

 .2020نوفمبر  03بسكرة المؤّرخ في -والحياة بجامعة دمحم خيضر
 

 ُيـقـــــّرر
 

جمادػ الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذؼ رقـ  48تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
ىذا القرار إلى تحديد  ، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ2003غشت سنة  23الموافق  1424

العمـو الدقيقة وعموـ الطبيعة والحياة  بكمية عموـ المادةالقائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ 
 بسكرة.-بجامعة دمحم خيضر

 العموـ الدقيقة وعموـ الطبيعة والحياة بكمية عموـ المادةتحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ  :2المادة 
 بسكرة، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.-بجامعة دمحم خيضر
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 بسكرة، كل فيما يخصو، بتطبيق-يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة دمحم خيضر :3المادة 
 ىذا القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

 2021ماي  02 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية 2021اي م 02المؤرخ في  483رقـم ممحــق بالقـرار 
 بسكرة-العموم الدقيقة وعموم الطبيعة والحياة بجامعة دمحم خيضر لقسم عموم المادة بكمية

 

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجنة العممية لمقسـ فرحات دمحمؼ 1
 رئيس القسـ نواجي مميكة 2
 أستاذ محمود عمارؼ  3
 أستاذ  عقبة بمحسف 4
 أستاذ بف رماش السعيد 5
 أستاذ محاضر قسـ "أ" عبد الحكيـ شادلي  6
 أستاذ محاضر قسـ "أ" عبد الغاني العاقل 7
 أستاذ مساعد قسـ "أ" كماؿ جعيل 8
 أستاذ مساعد قسـ "أ" سياـ عقوف  9

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ، يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي2021ماي  02مؤرخ في  484رقم ــرار ق

 بسكرة -العموم الدقيقة وعموم الطبيعة والحياة بجامعة دمحم خيضر لكمية
 

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

 .والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة
 1998يوليو سنة  7الموافق  1419ربيع األوؿ عاـ  13المؤرخ في  219-98وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 المعّدؿ والمتّمـ. والمتضمف إنشاء جامعة بسكرة،
غشت سنة  23لموافق ا 1424جمادػ الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

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

 الذؼ يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي.
العموـ الدقيقة وعموـ الطبيعة والحياة بجامعة  بالمجمس العممي لكميةمحضر انتخاب ممّثمي األساتذة وبناًء عمى  -

 .2021جانفي  20بسكرة المؤّرخ في -دمحم خيضر
 

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

بجامعة دمحم  العموـ الدقيقة وعموـ الطبيعة والحياة كميةل العممي المجمستحديد القائمة االسمية ألعضاء 
 بسكرة.-خيضر

بجامعة دمحم موـ الدقيقة وعموـ الطبيعة والحياة الع كميةل العممي المجمسالقائمة االسمية ألعضاء  دتحد :2المادة 
 بسكرة، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.-خيضر

بسكرة، كل فيما يخصو، بتطبيق -يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة دمحم خيضر :3المادة 
 العممي.ىذا القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث 

 2021ماي  02 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي 2021ماي  02المؤرخ في  484رقم  بالقـرار ممحــق
 بسكرة -العموم الدقيقة وعموم الطبيعة والحياة بجامعة دمحم خيضر لكمية

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 اذية عف قسـ اإلعالـ اآلليرئيس المجمس العممي لمكمية، ممّثل األساتذة ذوؼ مصّف األست صادؽ لبيب تريسة 1
 عميد الكمية عبد هللا عطاؼ 2
 نائب العميد مكّمف بالدراسات والمسائل المرتبطة بالطمبة خالد رزاؽ 3
 نائب العميد مكّمف بما بعد التدّرج والبحث العممي والعالقات الخارجية صالح الديف بف زيوش 4
 رئيس قسـ عمـو األرض والكوف  صالح صيد 5
 رئيس قسـ العمـو الزراعية ي سميـخشع 6
 رئيس قسـ عمـو المادة مميكة نواجي  7
 رئيس قسـ اإلعالـ اآللي جفاؿ عبد الحميد 8
 رئيس قسـ الرياضيات لخذارؼ عماد الديف 9
 رئيس لقسـ عمـو الطبيعة والحياة جميمة مقراني  10
 لكوف رئيس المجنة العممية لقسـ عمـو األرض وا عبد هللا فرحي 11
 رئيس المجنة العممية لقسـ العمـو الزراعية دمحم الصغير مياوة 12
 رئيس المجنة العممية لقسـ الرياضيات خمف هللا نبيل 13
 رئيس المجنة العممية لقسـ عمـو الطبيعة والحياة عبد الحميد موسى  14
 رئيس المجنة العممية لقسـ اإلعالـ اآللي العيد كحموؿ  15
 رئيس المجنة العممية لقسـ عمـو المادة ؼفرحات دمحم 16
 العمـو الزراعيةممّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عف قسـ  بمقاسـ بومعراؼ 17

 العمـو الزراعيةممّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عف قسـ  ناصر طراؼ 18

 عمـو المادة ممّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عف قسـ نجيب ممكمي 19
 عمـو المادةممّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عف قسـ  سعيد العاقل 20

 اإلعالـ اآلليممّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عف قسـ  سميـ بيكاـ 21
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 الرياضياتممّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عف قسـ  تيجاني مناصر 22

 الرياضياتتاذية عف قسـ ممّثل األساتذة ذوؼ مصّف األس إبراىيـ ابراىيمي 23

 عمـو الطبيعة والحياةممّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عف قسـ  دمحم تيطاويف 24

 عمـو الطبيعة والحياةممّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عف قسـ  طارؽ بف مدور 25

 ممّثل عف األساتذة المساعديف فتيحة قريشي 26
 األساتذة المساعديف ممّثل عف منيات النفوس سكساؼ 27
 مدير مخبر بحث عبد الواحد شالة 28
 مدير مخبر بحث دمحم توفيق سمطاني 29
 مدير مخبر بحث أحمد مغزؼ  30
 مدير مخبر بحث صالح بمعيدؼ 31
 مدير مخبر بحث توفيق تبرمسيف 32
 مدير مخبر بحث دمحم شوقي بابا حنيني 33
 مدير مخبر بحث عقبة كزار 34
 مدير مخبر بحث صمودؼعمي م 35
 مدير مخبر بحث حسينة حفيظة بوخالفة 36
 مدير مخبر بحث زىير مختارؼ  37
 مدير مخبر بحث مختار حفيع 38
 مدير مخبر بحث زياف لعياضي 39
 مسؤوؿ المكتبة بكيرؼ خثير 40
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ، يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي2021ماي  02رخ في مؤ  485رقم قــرار 
 بسكرة -لجامعة دمحم خيضر

 

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

 .والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة
 1998يوليو سنة  7الموافق  1419ربيع األوؿ عاـ  13المؤرخ في  219-98التنفيذؼ رقـ وبمقتضى المرسوـ  -

 المعّدؿ والمتّمـ. والمتضمف إنشاء جامعة بسكرة،
غشت سنة  23الموافق  1424جمادػ الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03وبمقتضى المرسـو التنفيذؼ رقـ  -

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

 الذؼ يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي.
جانفي  20بسكرة المؤّرخ في -وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجمس العممي لجامعة دمحم خيضر -

2021. 
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 ُيـقـــــّرر
 

جمادػ الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذؼ رقـ  20تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد 2003غشت سنة  23الموافق  1424

 بسكرة.-جامعة دمحم خيضرل العممي المجمسعضاء القائمة االسمية أل
بسكرة، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا -جامعة دمحم خيضرل العممي المجمسالقائمة االسمية ألعضاء  دتحد :2المادة 

 القرار.
بسكرة، كل فيما يخصو، بتطبيق -يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة دمحم خيضر :3المادة 

 ىذا القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
 2021ماي  02 فيحرر بالجزائر 

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

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي 2021ماي  02المؤرخ في  485ممحــق بالقـرار رقم 

 بسكرة -لجامعة دمحم خيضر
 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 ةمدير الجامعة، رئيس المجمس العممي لمجامع بوطرفاية أحمد 1

 بشير عبد الماليؾ 2
والثاني والتكويف المتواصل  ؿبالتكويف العالي في الطور األو كّمف م مدير الجامعةنائب 

 والشيادات والتكويف العالي في التدرج

 زمورؼ نور الديف 3
بالتكويف العالي في الطور الثالث والتأىيل الجامعي والبحث كّمف م مدير الجامعةنائب 

 عالي فيما بعد التدرجالعممي والتكويف ال
 بالعالقات الخارجية والتعاوف والتنشيط واالتصاؿ والتظاىرات العمميةكّمف م مدير الجامعةنائب  دبابش محمود 4
 بالتنمية واالستشراؼ والتوجيوكّمف م مدير الجامعةنائب  بف عشى الحاج 5
 عميد كمية العمـو والتكنولوجيا غضباف حاتـ 6
 ميد كمية العمـو الدقيقة وعمـو الطبيعة والحياةع عطاؼ عبد هللا 7
 عميد كمية العمـو االقتصادية والتجارية وعمـو التسيير جودؼ حناف 8
 عميد كمية اآلداب والمغات كتيرؼ إبراىيـ 9
 عميد كمية العمـو اإلنسانية واالجتماعية ميسـو بمقاسـ 10
 لسياسيةعميد كمية الحقوؽ والعمـو ا دبابش عبد الرؤوؼ 11
 مدير معيد عمـو وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية رواب عمار 12
 لكمية العمـو والتكنولوجيا رئيس المجمس العممي تيطاويف عبد الناصر  13
 لكمية الحقوؽ والعمـو السياسية رئيس المجمس العممي حوحو رمزؼ  14
 غاتاآلداب والم لكمية رئيس المجمس العممي نعيمة سعدية 15
 العمـو اإلنسانية واالجتماعية لكمية رئيس المجمس العممي قاسمي شوقي 16
 عمـو الطبيعة والحياةالعمـو الدقيقة و  لكمية رئيس المجمس العممي صادؽ لبيب تريسة 17

 العمـو االقتصادية والتجارية وعمـو التسيير لكمية رئيس المجمس العممي خوني رابح 18

 معيد عمـو وتقنيات النشاطات البدنية والرياضيةل لمجمس العمميرئيس ا سميـ بزيو 19
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 كمية العمـو الدقيقة وعمـو الطبيعة والحياة ممّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عف مزردؼ فريد 20
 كمية العمـو الدقيقة وعمـو الطبيعة والحياة ممّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عف جاني فيصل 21
 كمية العمـو اإلنسانية واالجتماعية ممّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عف شمبي شيرزاد 22
 كمية العمـو اإلنسانية واالجتماعية ممّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عف دليمة خينش 23
 كمية العمـو اإلنسانية واالجتماعية ممّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عف أحمد ىنية 24
 كمية العمـو اإلنسانية واالجتماعية ممّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عف رياضدنش  25
 كمية اآلداب والمغات ممّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عف دخية منير 26
 كمية اآلداب والمغات ممّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عف جودؼ حمدؼ منصور 27
 كمية العمـو االقتصادية والتجارية وعمـو التسيير ذة ذوؼ مصّف األستاذية عفممّثل األسات بف بريكة الزىرة 28
 كمية العمـو االقتصادية والتجارية وعمـو التسيير ممّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عف بف الزاوؼ عبد الرزاؽ 29
 كمية العمـو والتكنولوجيا ممّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عف أواس كماؿ 30
 كمية العمـو والتكنولوجيا ممّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عف لياشمي سامية 31
 معيد عمـو وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية ممّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عف أحمد لزنؾ 32
 بدنية والرياضيةمعيد عمـو وتقنيات النشاطات ال ممّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عف عادؿ بزيو 33
 ممّثل عف األساتذة المساعديف عمي عمارة 34
 ممّثل عف األساتذة المساعديف فيصل عمواف 35
 2باتنة -أستاذ بجامعة ممكمي خالد 36
 1سطيف-أستاذ بجامعة فرحات عباس بف عاشور جعفر 37
 مسؤوؿ المكتبة المركزية مشوش بمقاسـ 38
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يتـضمـن تجديــد تـشكـيـمـة لـجنـة الخـدمــات اإلجتـمــاعيـة  2021ماي  03مـؤرخ فـي /أ.ع 28قــرار رقم 
 لـدى المـدرسـة العميـا في العموم البيولوجية بوىران

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، 2006يوليػو سنة  15الموافػق  1427جمادػ الثانيػة عاـ  19المؤرخ في  03-06بمقتضى األمر رقـ  -

 .المتضمف القانػػوف األساسي العاـ لموظيفة العمومية
، المحدد 1982مايو سنة  15الموافق  1402رجب عاـ  21المؤرخ في  179-82بمقتضى المرسوـ رقـ  -

 االجتماعيػػػة وكيفية تمويػػميا. لمحتوػ الخدمػػات
، 1982سبتمبر سنة  11الموافق  1402ذؼ القعدة عاـ  23المؤرخ في  303-82ـ بمقتضى المرسوـ رق -

  االجتماعية. الخدمات المتعمق بتسيير
 ، يتضمف2021فبراير سنة  21الموافق  1442رجب عاـ  9المؤرخ في  78-21بمقتضى المرسـو الرئاسي رقـ  -

  .تعييف أعضاء الحكومة
، 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18ؤرخ في الم 77-13بمقتضى المرسـو التنفيذؼ رقـ  -

 والبحث العممي.المحدد لصالحيات وزير التعميـ العالي 
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المتضمف تحويل المدرسة  ،2017سنة  أكتوبر 22ؤرخ في مال 304-17ذؼ رقـ يالمرسوـ التنفبمقتضى  -
           .لعمـو البيولوجيةالتحضيرية في عمـو الطبيعة والحياة بوىراف، إلى مدرسة عميا في ا

، المتضمف تشكيمة أعضػاء لجنػة الخدمػات اإلجتماعية لدػ 2021 مارس سنة 25 نظػػًػػػرا  لممحضر المؤرخ في -
 المدرسة  الوطنية العميا في العمـو البيولوجية بوىراف.

 

 ُيـقـــــّرر
 

 سة الوطنية العميا في العمـو البيولوجية بوىراف.تجدد تشكيمة لجنة الخدمات اإلجتماعية لدػ المدر  المـادة األولى:
 تتكوف لجنة الخدمات اإلجتماعية مف األعضاء اآلتية أسماؤىـ: :2المـادة 

 األعضاء الدائمون: 
 عزؼ صميحة -03 سجرارؼ مختارية -02 يعقوبي فاطمة -01
 يعقوبي لمياء -06 بمبورؼ خضرة -05 دىيبة فايزة -04
     بوراسي ىوارية -07

 

 األعضاء اإلضافيون :
 حمدوش إيماف -03 بعوش ىوارؼ  -02 بوغفالة محـ -01

 

 ( سنوات إبتداء مف تاريخ اإلمضاء عمى القرار.03تسرؼ عيدة ىذه المجنة لمدة ثالث ) :3المــادة 
القػرار والذؼ سينشر يكمف السيػد مديػر المدرسة الوطنية العميا في العموـ البيولوجية بوىراف بتنفيػذ ىػذا  :4المــادة 

 في النشرة الرسمية لمتعميػـ العالي والبحث العممي.
 

 2021ماي  03حرر بالجزائر في: 
 ع/وزير التعميم العالي والبحث العممي

 األمين العام
 غوالي نور الدين

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يتـضمـن تجديــد تـشكـيـمـة لـجنـة الخـدمــات اإلجتـمــاعيـة  2021ماي  03مـؤرخ فـي /أ.ع 29رقم  قــرار

 لدى مديرية الخدمات الجامعية المسيمة القطب 
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، 2006يوليػو سنة  15الموافػق  1427جمادػ الثانيػة عاـ  19المؤرخ في  03-06بمقتضى األمر رقـ  -

 .ػوف األساسي العاـ لموظيفة العموميةالمتضمف القانػ
، المحدد 1982مايو سنة  15الموافق  1402رجب عاـ  21المؤرخ في  179-82بمقتضى المرسوـ رقـ  -

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

 اإلاجتماعية.المتعمق بتسييػر الخدمات 
 ، يتضمف2021فبراير سنة  21الموافق  1442رجب عاـ  9المؤرخ في  78-21بمقتضى المرسـو الرئاسي رقـ  -

 .تعييف أعضاء الحكومة
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المتضمف إنشاء الديواف الوطني  ،2010سنة  جانفي 12ؤرخ في ػالم 15-10ذؼ رقـ ػالمرسوـ التنفيبمقتضى  -
سبتمبر سنة  14المؤرخ في  03/312معية وتنظيمو وعممو، المعدؿ والمتمـ بالمرسوـ التنفيذؼ رقـ لمخدمات الجا

2003.            
، 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13بمقتضى المرسـو التنفيذؼ رقـ  -

 والبحث العممي.المحدد لصالحيات وزير التعميـ العالي 
، يعدؿ ويتمـ القرار الوزارؼ المشترؾ المؤرخ 2016فيفرؼ سنة  17القرار الوزارؼ المشترؾ المؤرخ في  بمقتضى -

، المتضمف إنشاء مديريات الخدمات الجامعية وتحديد مقرىا وقائمة اإلقامات 2004ديسمبر سنة  22في 
 الجامعية التابعة ليا ومشتمالتيا.

، المتضمف تشكيمة أعضاء لجنة الخدمات اإلجتماعية، لػدػ 2021ة مارس سن 07نظػػػػػػرا لممحضر المؤرخ في  -
 مديرية الخدمات الجامعية المسيمة القطب.

 

 ُيـقـــــّرر
 

 تجدد تشكيمة لجنة الخدمات اإلجتماعية لدػ مديرية الخدمات الجامعية المسيمة القطب. المـادة األولى:
 :األعضاء اآلتية أسماؤىـتتكوف لجنة الخدمات اإلجتماعية مف  :2المـــــادة 

 األعضاء الدائمون: 
 سعداوؼ نذير -03 سالـ صالح الديف -02 بوغرارة دمحم -01
 زرقة الميدؼ -06 حريزؼ مراد -05 بوديممي خالد -04
     حريزؼ ىشاـ -07

 

 األعضاء اإلضافيون:  
 ضباب أسامة  -03 شيكوش دمحم عبد السالـ -02 مرزوقي نبيل -01

 

 ( سنوات إبتداء مف تاريخ اإلمضاء عمى ىذا القرار.03تسرؼ عيدة ىذه المجنة لمدة ثالث ) :3المـادة 
يكمف السيػد مديرمديرية الخدمات الجامعية المسيمة القطب بتنفيذ ىػذا القػرار، الذؼ سينشػر في النشرة  :4المـادة 

 الرسمية لمتعميػـ العالي والبحث العممي.
 2021ماي  03حرر بالجزائر في: 

 ع/وزير التعميم العالي والبحث العممي
 األمين العام

 غوالي نور الدين
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يتـضمـن تجديــد تـشكـيــمــة لـجنـة الخــدمــات اإلجتـمــاعيــة  2021ماي  04مـؤرخ فـي /أ.ع 30رقم  قــرار
 مختار عنابة لــدى جــامعـة باجي

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، 2006يوليػو سنة  15الموافػق  1427جمادػ الثانيػة عاـ  19المؤرخ في  03-06بمقتضى األمر رقـ  -

 .المتضمف القانػػوف األساسي العاـ لموظيفة العمومية
، المحدد 1982يو سنة ما 15الموافق  1402رجب عاـ  21المؤرخ في  179-82بمقتضى المرسوـ رقـ  -

 االجتماعيػػػة وكيفية تمويػػميا. لمحتوػ الخدمػػات
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، 1982سبتمبر سنة  11الموافق  1402ذؼ القعدة عاـ  23المؤرخ في  303-82بمقتضى المرسوـ رقـ  -
         االجتماعية. المتعمق بتسيير   الخدمات

 ، يتضمف2021فبراير سنة  21الموافق  1442رجب عاـ  9المؤرخ في  78-21بمقتضى المرسـو الرئاسي رقـ  -
 تعييف أعضاء الحكومة.

 214-84 يعدؿ المرسوـ التنفيذؼ رقـ، 2004سنة أوت  29ؤرخ في مال 246-04ذؼ رقـ يالمرسوـ التنفبمقتضى  -
 لمتمـ.، المتعمق بتنظيـ جامعة عنابة وسيرىا، المعدؿ وا1984أوت سنة  18المؤرخ في 

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

، المتضمف فػرز األصوات اإلنتخػاب لممثمي األساتذة 2020 نوفمبر سنة 30 نظػػًػػػرا  لممحضر المؤرخ في -
 جامعة باجي مختار عنابة.والعماؿ في لجنػة الخدمػات اإلجتماعية لدػ 

 

 ُيـقـــــّرر
 

 ػ جامعة باجي مختار عنابة.تجدد تشكيمة لجنة الخدمات اإلجتماعية لد المـادة األولى:
 اآلتية أسماؤىـ : تتكوف لجنة الخدمات اإلجتماعية مف األعضاء :2المــادة 

 األعضاء الدائمون:
 بف زراع رابح -03 رواس دمحم -02 كيالني ابراىيـ -01
 جفافمية نذير -06 زردازؼ عبد العزيز -05 بوصنوبرة عمي -04
   بسباسي سفياف -08 بوصبع جماؿ الديف -07

 

 األعضاء اإلضافيون :
 حرياطي وليد -03 زايخ زيف الديف -02 حرابي عبد هللا -01

 ى القرار.( سنوات إبتداء مف تاريخ اإلمضاء عم03تسرؼ عيدة ىذه المجنة لمدة ثالث ) :3المــادة 
يكمف السيػد مديػر جامعة باجي مختار عنابة بتنفيػذ ىػذا القػرار والذؼ سينشر في النشرة الرسمية لوزارة  :4المــادة 

 التعميػـ العالي والبحث العممي.
 2021ماي  04حرر بالجزائر في: 

 ع/وزير التعميم العالي والبحث العممي
 األمين العام

 غوالي نور الدين
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يتـضمـن تجديــد تـشكـيــمــة لـجنـة الخــدمــات اإلجتـمــاعيــة  2021ماي  04مـؤرخ فـي /أ.ع 31قــرار رقم 
 باتنة-لــدى المركز الجامعي بريكة 

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، 2006يوليػو سنة  15الموافػق  1427جمادػ الثانيػة عاـ  19ؤرخ في الم 03-06بمقتضى األمر رقـ  -

 .المتضمف القانػػوف األساسي العاـ لموظيفة العمومية
، المحدد 1982مايو سنة  15الموافق  1402رجب عاـ  21المؤرخ في  179-82بمقتضى المرسوـ رقـ  -

 .لمحتوػ الخدمػػات االجتماعيػػػة وكيفية تمويػػميا
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، 1982سبتمبر سنة  11الموافق  1402ذؼ القعدة عاـ  23المؤرخ في  303-82مرسوـ رقـ بمقتضى ال -
          االجتماعية. المتعمق بتسيير   الخدمات

 ، يتضمف2021فبراير سنة  21الموافق  1442رجب عاـ  9المؤرخ في  78-21بمقتضى المرسـو الرئاسي رقـ  -
 .تعييف أعضاء الحكومة

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

المتضمف إنشاء المركز الجامعي ، 2016سنة ماؼ  23ؤرخ في مال 146-16ذؼ رقـ يالمرسوـ التنفبمقتضى  -
 .باتنة-بريكة 

، المتضمف التشكيمة النيائية ألعضاء لجنة الخدمات 2021جانفي سنة  25 في نظػػػػًػرا  لممحضر المؤرخ -
 باتنة.-المركز الجامعي بريكة  اإلجتماعية  لدػ

 

 ُيـقـــــّرر
 

 باتنة.-تجدد تشكيمة لجنة الخدمات اإلجتماعية لدػ المركز الجامعي بريكة المـادة األولى:
 اآلتية أسماؤىـ: األعضاء تتكوف لجنة الخدمات اإلجتماعية مف: 2المـادة 

 

 األعضاء الدائمون:
 دورارؼ لخضر -03 عيساني ربيع -02 بف قسمي طارؽ  -01
   لعطارخالد -05 مرادسي حمزة -04

 

 : ألعضاء اإلضافيوف ا               
   بضياؼ سمير -02 العطراوؼ كماؿ -01

 

 إبتداء مف تاريخ اإلمضاء عمى القرار. ( سنوات03تسرؼ عيدة ىذه المجنة لمدة ثالث ) :3المـــــادة 
لوزارة يكمف السيػد مديػر المركز الجامعي بريكة باتنة بتنفيػذ ىػذا القػرار والذؼ سينشر في النشرة الرسمية  :4المـــــادة 

 التعميػـ العالي والبحث العممي.
 2021ماي  04حرر بالجزائر في: 

 ع/وزير التعميم العالي والبحث العممي
 ن العاماألمي

 غوالي نور الدين
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يتـضمـن تجديــد تـشكـيـمـة لـجنـة الخـدمــات اإلجتـمــاعيـة   2021ماي  04مـؤرخ فـي /أ.ع 32رقم  قــرار
 لدى مديرية الخدمات الجامعية المدية 

 

 لعممي،إن وزير التعميم العالي والبحث ا
، 2006يوليػو سنة  15الموافػق  1427جمادػ الثانيػة عاـ  19المؤرخ في  03-06بمقتضى األمر رقـ  -

 .المتضمف القانػػوف األساسي العاـ لموظيفة العمومية
، المحدد 1982مايو سنة  15الموافق  1402رجب عاـ  21المؤرخ في  179-82بمقتضى المرسوـ رقـ  -

 يػػػة وكيفية تمويػػميا.اإلجتماع لمحتوػ الخدمػػات
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، 1982سبتمبر سنة  11الموافق  1402ذؼ القعدة عاـ  23المؤرخ في  303-82بمقتضى المرسوـ رقـ  -
 .المتعمق بتسييػر الخدمات اإلاجتماعية

 ، يتضمف2021فبراير سنة  21الموافق  1442رجب عاـ  9المؤرخ في  78-21بمقتضى المرسـو الرئاسي رقـ  -
 .مةتعييف أعضاء الحكو 

المتضمف إنشاء الديواف الوطني  ،2010سنة  جانفي 12ؤرخ في ػالم 15-10ذؼ رقـ ػالمرسوـ التنفيبمقتضى  -
سبتمبر سنة  14المؤرخ في  03/312لمخدمات الجامعية وتنظيمو وعممو، المعدؿ والمتمـ بالمرسوـ التنفيذؼ رقـ 

2003. 
، 2013يناير سنة  30الموافق  1434األوؿ عاـ ربيع  18المؤرخ في  77-13بمقتضى المرسـو التنفيذؼ رقـ  -

 .المحدد لصالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
، يعدؿ ويتمـ القرار الوزارؼ المشترؾ المؤرخ 2016فيفرؼ سنة  17بمقتضى القرار الوزارؼ المشترؾ المؤرخ في  -

تحديد مقرىا وقائمة اإلقامات ، المتضمف إنشاء مديريات الخدمات الجامعية و 2004ديسمبر سنة  22في 
 الجامعية التابعة ليا ومشتمالتيا.

، المتضمف تشكيمة أعضاء لجنة الخدمات اإلجتماعية، لػدػ 2020سنة ديسمبر  24 المؤرخ في لممحضر نظػػػػػػرا -
 مديرية الخدمات الجامعية المدية.

 

 ُيـقـــــّرر
 

 ية لدػ مديرية الخدمات الجامعية المدية.تجدد تشكيمة لجنة الخدمات اإلجتماع المـادة األولى:
 تتكوف لجنة الخدمات اإلجتماعية مف األعضاء اآلتية أسماؤىـ: :2المـــــادة 

 

 األعضاء الدائمون : 
 دمحم شرقي، -03 بالؿ حميدية، -02 عبد النور حمو،  -01
   مصطفى حميدية. -05 بالؿ شراير، -04

 

 األعضاء اإلضافيون :  
   عمي عبد الرحماف. -02 عطاء هللا، فؤاد بف -01

 

 ( سنوات إبتداء مف تاريخ اإلمضاء عمى ىذا القرار.03تسرؼ عيدة ىذه المجنة لمدة ثالث ) :3المـادة 
يكمف السيػد مديرمديرية الخدمات الجامعية المدية بتنفيذ ىػذا القػرار، الذؼ سينشػر في النشرة الرسمية  :4المـادة 

 البحث العممي.لمتعميػـ العالي و 
 2021ماي  04حرر بالجزائر في: 

 ع/وزير التعميم العالي والبحث العممي
 األمين العام

 غوالي نور الدين
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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  2019 مارس 31المؤرخ في  307يعدل القرار رقم ، 2021ماي  05 مؤرخ في 520رقم  قــرار
  3قسنطينة جامعةحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة ي الذي

 

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

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

 .منو 12، الذؼ يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدؿ والمتمـ،  السيما المادة 2003
، 2011نوفمبر سنة  28الموافق  1433محـر عاـ  3المؤرخ في  402-11وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .منو 2، المعدؿ،  السيما المادة 3قسنطينة  والمتضمف إنشاء جامعة
، 2013سنة  يناير 30الموافق 1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .الذؼ يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
سمية ألعضاء مجمس إدارة ، الذؼ يحدد القائمة اإل2019مارس  31المؤرخ في  307وبمقتضى القرار رقـ  -

 .3جامعة قسنطينة
 ُيـقـــــّرر

، المعدؿ والمذكػور أعاله، 2019مارس  31المؤرخ في  307يعػدؿ الجدوؿ الممحق بالقرار رقـ  المادة األولى:
 كماىو محدد في الجدوؿ الممحق بيذا القرار.

 حث العممي.ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والب :2المادة 
 2021 ماي 05 فيحرر بالجزائر 

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

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 3قائمة أعضاء مجمس إدارة جامعة قسنطينة

 ن ) بدون تغيير(واألعضاء المعين  -1
 ن:واألعضاء المنتخب  -2

 الييئة الصفة اإلسم والمقب
 ممثمة منتخبة عف األساتذة ذوؼ مصف األستاذية لكمية اليندسة المعمارية والتعمير  عضو  بف حسيف نصيرة -
 ممثمة منتخبة عف األساتذة ذوؼ مصف األستاذية لكمية الطب عضو بف سالـ سامية -
 الطرائقممثمة منتخبة عف األساتذة ذوؼ مصف األستاذية لكمية ىندسة  عضو سمية لعروس -
 ممثل منتخب عف األساتذة ذوؼ مصف األستاذية لكمية العمـو السياسية عضو بوروبي عبد المطيف -
 عمـو اإلعالـ واإلتصاؿ ممثل منتخب عف األساتذة ذوؼ مصف األستاذية لكمية عضو دراحي السعيد -
 لمعيد تسيير التقنيات الحضريةممثمة منتخبة عف األساتذة ذوؼ مصف األستاذية  عضو ةجغار عائش -
 ممثل منتخب عف سمؾ األساتذة المساعديف عضو مخموفي ىشاـ -
 ممثل منتخب عف سمؾ األساتذة المساعديف عضو يوزيتونة رضا -
 لخدماتممثل منتخب عف الموظفيف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ ا عضو بوالجدرؼ عزوز -
 ممثل منتخب عف الموظفيف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات عضو جعفارو دمحم -
 ممثل منتخب عف الطمبة عضو مواجي سمير -
 ممثل منتخب عف  الطمبة عضو شييب دمحم -

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ



  2021-الثاني الثالثي-النشرة الرسمية                      -قانونيةمديرية الشؤون ال-                     وزارة التعميم العالي والبحث العممي   201

 

 

 

 العموم والتكنولوجيادد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس كمية يح، 2021ماي  05 مؤرخ في 521رقم  قــرار
 جامعة قالمة لدى  

 

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

  .والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة
سبتمبر سنة  18الموافق  1422جمادػ الثانية عاـ  30المؤرخ في  273-01قـ وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ ر  -

 .جامعة قالمة، المعدؿ والمتمـ ، والمتضمف إنشاء2001
غشت سنة  23الموافق  1424جمادػ الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 39و 37نظيميا وسيرىا، المعدؿ والمتمـ، ال سيما المادتاف ، الذؼ يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بت2003
 .منو

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

لكمية العمـو  المتضمف إنشاء األقساـ المكونة، و 2010جواف  24المؤرخ في  200وبمقتضى القرار رقـ  -
 جامعة قالمة،المتمـ.لدػ والتكنولوجيا 

 ُيـقـــــّرر
 

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

 .جامعة قالمةلدػ العمـو والتكنولوجيا القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس كمية 
يذا بفي الجدوؿ الممحق  جامعة قالمةلدػ العموـ والتكنولوجيا  تحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس كمية :2الـمـادة 

 القرار.
 مية لمتعميـ العالي والبحث العممي.ينشر ىذا القرار في النشرة الرس :3الــمـادة 

 2021 ماي 05 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 كمية عضاء مجمساالسمية ألقائمة الذي يحدد ال 2021ماي  05المؤرخ في  521رقم ممحق بالقرار 
 جامعة قالمةلدى  العموم والتكنولوجيا

 الصفة اإلسم والمقب
 عميد الكمية، رئيسا قنفود دمحم -
 رئيس المجمس العممي لمكمية يمس دمحم عثماف -
 رئيس قسـ ىندسة الطرائق نمامشة عبد الرفيق  -
 اليندسة الميكانيكيةرئيس قسـ  تيبوشريط السب -
 اليندسة المدنية والرؼ  رئيس قسـ بمعابد لزىر -
 رئيس قسـ اليندسة االلكتروتقنية واألتوماتيؾ منداسي سفياف -
 االلكترونيؾ واالتصاالت السمكية والالسمكيةرئيس قسـ  بوعالؽ احسف -
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 رئيس قسـ اليندسة المعمارية بوجاىـ حسيف -
 مخبرة مدير  كشيدة سياـ -
 مدير مخبر نواورية دمحم الصالح -
 مدير مخبر بف حمزة دمحم الحسيف -
 مدير مخبر ولعة نورالديف -
 مدير مخبر  لمزادمي احسف -
 مدير مخبر رضاضعة صالح -
 مدير مخبر بوجاىـ جميل -
 مدير مخبر سطحة حميد  -
 مخبر مدير بزازؼ عبد الرزاؽ -
 ىندسة الطرائق ؼ مصف األستاذية عف قسـممثل منتخب عف األساتذة ذو  شرايطية عبد هللا -
 ىندسة الطرائقممثل منتخب عف األساتذة ذوؼ مصف األستاذية عف قسـ  بف جاب هللا مالؾ -
 اليندسة االلكتروتقنية واألتوماتيؾ ممثل منتخب عف األساتذة ذوؼ مصف األستاذية عف قسـ  رمضانية مقداد -
 اليندسة االلكتروتقنية واألتوماتيؾ ذوؼ مصف األستاذية عف قسـ ممثل منتخب عف األساتذة  فراقة شمس الديف  -
 اإللكترونيؾ واالتصاالت السمكية والالسمكيةممثل منتخب عف األساتذة ذوؼ مصف األستاذية عف قسـ  بوكعاش عبد النور -
 ت السمكية والالسمكيةاإللكترونيؾ واالتصاال ممثل منتخب عف األساتذة ذوؼ مصف األستاذية عف قسـ  حالسي عبد الرزاؽ -
 اليندسة المعمارية ممثل منتخب عف األساتذة ذوؼ مصف األستاذية عف قسـ عمقمة جماؿ -
 عف المستخدميف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات ةمنتخب ةممثم توىامي ياسمينة -
 ممثل منتخب عف المستخدميف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات بغور فتحي -
 ىندسة الطرائقممثل منتخب عف الطمبة عف قسـ  ؿ الديف فداوؼ جال -
 اليندسة الميكانيكيةممثل منتخب عف الطمبة عف قسـ  العيد حمزة -
 اليندسة االلكتروتقنية واألتوماتيؾممثل منتخب عف الطمبة عف قسـ  عميوؼ عماد الديف -
 رؼ بة عف قسـ اليندسة المدنية والممثمة منتخبة عف الطم صالح صالح ىاجر -
 ممثل منتخب عف الطمبة عف قسـ االلكترونيؾ واالتصاالت السمكية والالسمكية لوصيف زكريا وسيـ -
 ممثل منتخب عف الطمبة عف قسـ اليندسة المعمارية ديابغة شكيب -
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 اآلداب والمغاتقائمة اإلسمية ألعضاء مجمس كمية يحدد ال، 2021ماي  05 مؤرخ في 522رقم  قــرار
 جامعة قالمةلدى  

 

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

 .والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة
سبتمبر سنة  18الموافق  1422جمادػ الثانية عاـ  30مؤرخ في ال 273-01وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 جامعة قالمة، المعدؿ والمتمـ. ، والمتضمف إنشاء2001
غشت سنة  23الموافق  1424جمادػ الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 39و 37ا، المعدؿ والمتمـ، ال سيما المادتاف ، الذؼ يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرى2003
 .منو
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، 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
  .الذؼ يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي

ة لكمية اآلداب والمغات اء األقساـ المكون، والمتضمف إنش2010جواف  24المؤرخ في  198 وبمقتضى القرار رقـ -
 .جامعة قالمةلدػ 

 ُيـقـــــّرر
 

جمادػ الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذؼ رقـ  39تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
ديد ، المعدؿ والمتمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تح2003غشت سنة  23الموافق  1424

 جامعة قالمة، لدػ اآلداب والمغات القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس كمية 
يذا بفي الجدوؿ الممحق جامعة قالمة، لدػ اآلداب والمغات تحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس كمية  :2الـمـادة 

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

 2021 ماي 05 حرر بالجزائر في
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 عضاء مجمس كميةاالسمية ألقائمة ذي يحدد الال 2021ماي  05المؤرخ في  522ممحق بالقرار رقم 
 جامعة قالمةلدى  اآلداب والمغات

 الصفة اإلسم والمقب
 عميد الكمية، رئيسا بوميرة عبد العزيز -
 رئيس المجمس العممي لمكمية طولقي الدؼ -
 المغة واألدب العربي. رئيس قسـ جودؼ عبد الرحماف -
 لفرنسيةاآلداب والمغة ارئيس قسـ  مواسة عبد الحق  -
 اآلداب والمغة االنجميزيةرئيس قسـ  دخاخنة عبد الكريـ -
 المغة واألدب العربي ممثل منتخب عف األساتذة ذوؼ مصف األستاذية عف قسـ براىمي إبراىيـ -
 المغة واألدب العربي ممثل منتخب عف األساتذة ذوؼ مصف األستاذية عف قسـ بويراف وردة -
 اآلداب والمغة الفرنسية األساتذة ذوؼ مصف األستاذية عف قسـ عف ةمنتخب ةممثم عيساوؼ صبرينة -
 اآلداب والمغة الفرنسية عف األساتذة ذوؼ مصف األستاذية عف قسـ ةمنتخب ةممثم معافة آماؿ -
 ممثل منتخب عف سمؾ األساتذة المساعديف نصيب مرواف -
 ممثل منتخب عف سمؾ األساتذة المساعديف عاتي مراد -
 ممثل منتخب عف المستخدميف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات ؽزويني عبد الرزا -
 ممثل منتخب عف المستخدميف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات سكاكمية حسيف -
 المغة واألدب العربيممثل منتخب عف الطمبة عف قسـ  مخناف سكينة -
 الفرنسيةاآلداب والمغة ممثل منتخب عف الطمبة عف قسـ  دواورؼ عبد الحميد -

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس كمية ، 2021ماي  05 مؤرخ في 523رقم  قــرار
 جامعة قالمة لدى  الحقوق والعموم السياسية

 

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

  .والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة
سبتمبر سنة  18الموافق  1422جمادػ الثانية عاـ  30المؤرخ في  273-01وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .جامعة قالمة، المعدؿ والمتمـ ، والمتضمف إنشاء2001
غشت سنة  23الموافق  1424جمادػ الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03رقـ  وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ -

 39و 37، الذؼ يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدؿ والمتمـ، ال سيما المادتاف 2003
 .منو

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

ة لكمية الحقوؽ والعمـو ، والمتضمف إنشاء األقساـ المكون2010جواف  24 المؤرخ في 203وبمقتضى القرار رقـ  -
  .جامعة قالمةلدػ السياسية 

 ُيـقـــــّرر
 

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

 .جامعة قالمةلدػ الحقوؽ والعموـ السياسية القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس كمية 
في الجدوؿ جامعة قالمة لدػ الحقوؽ والعموـ السياسية جمس كمية تحدد القائمة اإلسمية ألعضاء م :2الــمـادة 

 يذا القرار.بالممحق 
 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. :3الـــمـادة 

 2021 ماي 05 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 عضاء مجمس كميةاالسمية ألقائمة الذي يحدد ال 2021ماي  05المؤرخ في  523ممحق بالقرار رقم 
 جامعة قالمةلدى  الحقوق والعموم السياسية

 الصفة اإلسم والمقب
 ةعميد الكمية، رئيس غزالني وداد -
 رئيس المجمس العممي لمكمية منصر  جماؿ -
 الحقوؽ رئيس قسـ  بوحجر حساـ -
 العمـو السياسيةرئيس قسـ  قسـو سميـ -
 بحث مخبرة مدير  بوخميس سييمة -
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 الحقوؽ  عف األساتذة ذوؼ مصف األستاذية عف قسـ ةمنتخب ةممثم مشرؼ راضية  -
 الحقوؽ عف األساتذة ذوؼ مصف األستاذية عف قسـ  ةمنتخب ةممثم فاضل إلياـ -
 العمـو السياسيةممثل منتخب عف األساتذة ذوؼ مصف األستاذية عف قسـ  بوستي توفيق  -
 ممثل منتخب عف سمؾ األساتذة المساعديف بف سعدوف الياميف -
 ممثل منتخب عف سمؾ األساتذة المساعديف لباؿ نصرالديف -
 لمستخدميف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدماتممثل منتخب عف ا حموػ فاتح -
 ممثل منتخب عف المستخدميف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات شرايرية حمزة -
 الحقوؽ ممثل منتخب عف الطمبة عف قسـ  شيبي جماؿ -
 العمـو السياسيةممثل منتخب عف الطمبة عف قسـ  بعمي رضا -
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس كمية، 2021ماي  05 مؤرخ في 524رقم  قــرار
 جامعة قالمة لدى  الرياضيات واإلعالم اآللي وعموم المادة

 

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

  .والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة
سبتمبر سنة  18الموافق  1422جمادػ الثانية عاـ  30المؤرخ في  273-01وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 المعدؿ والمتمـ.جامعة قالمة،  ، والمتضمف إنشاء2001
غشت سنة  23الموافق  1424نية عاـ جمادػ الثا 24المؤرخ في  279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 39و 37، الذؼ يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدؿ والمتمـ، ال سيما المادتاف 2003
 .منو

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

الرياضيات كمية ل، والمتضمف إنشاء األقساـ المكونة 2010جواف  24المؤرخ في  197وبمقتضى القرار رقـ  -
 جامعة قالمة.لدػ  واإلعالـ اآللي وعمـو المادة

 ُيـقـــــّرر
جمادػ الثانية عاـ  24ؤرخ في الم 279-03مف المرسوـ التنفيذؼ رقـ  39تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:

، المعدؿ والمتمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد 2003غشت سنة  23الموافق  1424
 .جامعة قالمةلدػ  الرياضيات واإلعالـ اآللي وعمـو المادةالقائمة اإلسمية ألعضاء مجمس كمية 

جامعة قالمة لدػ  لرياضيات واإلعالـ اآللي وعموـ المادةاتحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس كمية  :2الــمـادة 
 يذا القرار.بفي الجدوؿ الممحق 

 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. :3الــمـادة 
 2021 ماي 05 فيحرر بالجزائر 

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

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 عضاء مجمس كميةاالسمية ألقائمة الذي يحدد ال 2021ماي  05المؤرخ في  524ممحق بالقرار رقم 
 جامعة قالمةلدى  الرياضيات واإلعالم اآللي وعموم المادة

 الصفة سم والمقباإل
 عميد الكمية، رئيسا مدور عثماف  -
 رئيس المجمس العممي لمكمية حدادؼ سميـ -
 الرياضياترئيس قسـ  شييب طارؽ  -
 اإلعالـ اآلليرئيس قسـ  كواحمة زيف الديف -
 عمـو المادةرئيس قسـ  ىامل عبد الوىاب -
 بحث  مدير مخبر قباؼ حمزة -
 بحث مدير مخبر بوفمفل أحمد -
 بحث مدير مخبر شيدمرداس ر  -
 بحث مخبرة مدير  سريدؼ حميد -
 بحث مدير مخبر قادرؼ مكي -
 بحث مخبرة مدير  نوار ليمى -
 بحث مخبر ةمدير  شطيبي صباح -
 بحث مدير مخبر بدراوؼ صالح -
 الرياضياتممثل منتخب عف األساتذة ذوؼ مصف األستاذية عف قسـ  بوسطيمة نجيب -
 الرياضياتة ذوؼ مصف األستاذية عف قسـ ممثل منتخب عف األساتذ العقوف فاتح -
 اإلعالـ اآلليممثل منتخب عف األساتذة ذوؼ مصف األستاذية عف قسـ  كواحمة دمحم نجيب  -
 قسـ اإلعالـ اآلليعف األساتذة ذوؼ مصف األستاذية عف  ةمنتخب ةممثم زدادرة وردة -
 عمـو المادةقسـ عف األساتذة ذوؼ مصف األستاذية عف  ةمنتخب ةممثم البريشي فاطمة -
 عمـو المادةممثل منتخب عف األساتذة ذوؼ مصف األستاذية عف قسـ  شقطمي سالـ -
 ممثل منتخب عف سمؾ األساتذة المساعديف سريدؼ عمي -
 ممثل منتخب عف سمؾ األساتذة المساعديف ىجرس مراد -
 ممثل منتخب عف المستخدميف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات سعيدؼ نبيل  -
 عف المستخدميف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات ةمنتخب ةممثم خموفي نادية -
 الرياضياتممثل منتخب عف الطمبة عف قسـ  بكوش حمزة -
 اإلعالـ اآلليعف الطمبة عف قسـ  ةمنتخب ةممثم نعيجة حناف -
 عمـو المادةممثل منتخب عف الطمبة عف قسـ  مرابطي أحمد ياسيف -
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس كمية ، 2021ماي  05 مؤرخ في 525رقم  قــرار
 جامعة قالمةلدى لعموم االقتصادية والتجارية وعموم التسيير ا

 

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

  .والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة
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سبتمبر سنة  18الموافق  1422جمادػ الثانية عاـ  30المؤرخ في  273-01وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
 جامعة قالمة، المعدؿ والمتمـ. ، والمتضمف إنشاء2001

غشت سنة  23الموافق  1424جمادػ الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
 39و 37، الذؼ يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدؿ والمتمـ، ال سيما المادتاف 2003

 .منو
، 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

  .الذؼ يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
لكمية العمـو ، والمتضمف إنشاء األقساـ المكونة 2010جواف  24المؤرخ في  199 وبمقتضى القرار رقـ -

 .جامعة قالمةلدػ االقتصادية والتجارية وعموـ التسيير 
 

 ُيـقـــــّرر
 

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

 .جامعة قالمةلدػ العمـو االقتصادية والتجارية وعمـو التسيير القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس كمية 
 جامعة قالمةلدػ العموـ االقتصادية والتجارية وعموـ التسيير د القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس كمية تحد :2الــمـادة 

 يذا القرار.بفي الجدوؿ الممحق 
 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. :3ـادة ـمالـ

 2021 ماي 05 فيحرر بالجزائر 
 لعمميوزير التعميم العالي والبحث ا
 أ.د عبد الباقي بن زيان

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 عضاء مجمس كميةاالسمية ألقائمة الذي يحدد ال 2021ماي  05المؤرخ في  525ممحق بالقرار رقم 

 جامعة قالمةلدى  والتجارية وعموم التسيير العموم االقتصادية
 الصفة المقب واإلسم  

 عميد الكمية، رئيسا نعموف وىاب -
 رئيس المجمس العممي لمكمية بوعزيز ناصر -
 العمـو االقتصادية رئيس قسـ بضياؼ عبد المالؾ -
 العمـو التجاريةرئيس قسـ  بف الشيخ توفيق -
 عمـو التسييررئيس قسـ  جاليمية كريـ -
 بحث مدير مخبر ياظ شريفغ -
 بحث مدير مخبر بشيشي وليد -
 العمـو االقتصادية عف األساتذة ذوؼ مصف األستاذية عف قسـ ةمنتخب ةممثم كردوسي أسماء -
 العمـو االقتصادية ممثل منتخب عف األساتذة ذوؼ مصف األستاذية عف قسـ  شرياؽ رفيق -
 العمـو التجاريةألستاذية عف قسـ عف األساتذة ذوؼ مصف ا ةمنتخب ةممثم مرزوؽ أماؿ -
 العمـو التجارية  ممثل منتخب عف األساتذة ذوؼ مصف األستاذية عف قسـ  جريبي السبتي -
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 عمـو التسييرممثل منتخب عف األساتذة ذوؼ مصف األستاذية عف قسـ  زرفة رؤوؼ -
 مـو التسييرعممثل منتخب عف األساتذة ذوؼ مصف األستاذية عف قسـ  مجمخ بف عبد الحق سميـ -
 ممثل منتخب عف سمؾ األساتذة المساعديف عقوف عبد القادر -
 ممثل منتخب عف سمؾ األساتذة المساعديف تريكي ياسيف -
 ممثل منتخب عف المستخدميف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات ماضي يوسف -
 تعف المستخدميف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدما ةمنتخب ةممثم دالي بسمة -
 العمـو االقتصاديةممثل منتخب عف الطمبة عف قسـ  سميماني وسيـ عبد الجميل -
 العمـو التجارية  ممثل منتخب عف الطمبة عف قسـ  شاوؼ عادؿ -
 عمـو  التسيير ممثل منتخب عف الطمبة عف قسـ  بف غانـ وائل  -
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس كمية ، 2021ماي  05 مؤرخ في 526رقم  رقــرا
 جامعة قالمة لدى موم الطبيعة والحياة وعموم األرض والكون ع

 

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

  .تضمف تعييف أعضاء الحكومةوالم
سبتمبر سنة  18الموافق  1422جمادػ الثانية عاـ  30المؤرخ في  273-01وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .جامعة قالمة، المعدؿ والمتمـ ، والمتضمف إنشاء2001
ت سنة غش 23الموافق  1424جمادػ الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 39و 37، الذؼ يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدؿ والمتمـ، ال سيما المادتاف 2003
 .منو

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

، والمتضمف إنشاء األقساـ المكونة لكمية عموـ الطبيعة 2010جواف  24المؤرخ في  201القرار رقـ وبمقتضى  -
 .والحياة وعموـ األرض والكوف لدػ جامعة قالمة

 ُيـقـــــّرر
عاـ جمادػ الثانية  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذؼ رقـ  39تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:

، المعدؿ والمتمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد 2003 غشت سنة 23الموافق  1424
 .جامعة قالمةلدػ عموـ الطبيعة والحياة وعموـ األرض والكوف القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس كمية 

 جامعة قالمةلدػ ـ األرض والكوف عمـو الطبيعة والحياة وعمو تحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس كمية  :2الـمادة 
 يذا القرار.بفي الجدوؿ الممحق 

 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. :3الـمادة 
 2021 ماي 05 فيحرر بالجزائر 

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

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 عضاء مجمس كميةاالسمية ألقائمة الذي يحدد ال 2021ماي  05المؤرخ في  526ممحق بالقرار رقم 
 جامعة قالمةلدى عموم الطبيعة والحياة وعموم األرض والكون 

 الصفة المقب  واإلسم 
 عميد الكمية، رئيسا ي سميمافقاش -
 المجمس العممي لمكمية ةرئيس سويكي ليندة  -
 رئيس قسـ عمـو الطبيعة والحياة قروؼ ياسيف -
 رئيسة قسـ البيولوجيا شماـ مبروؾ  -
 رئيس قسـ البيئة وىندسة المحيط روابحية كماؿ -
 مدير مخبر حوحامدؼ موسى -
 مدير مخبر نجاح رياض -
 عمـو الطبيعة والحياة ثل منتخب عف األساتذة ذوؼ مصف األستاذية عف قسـمم اومدور عبد القادر  -
 عمـو الطبيعة والحياة ممثل منتخب عف األساتذة ذوؼ مصف األستاذية عف قسـ قطاؼ دمحم -
 البيولوجيا عف األساتذة ذوؼ مصف األستاذية عف قسـ ةمنتخب ةممثم خالؼ مسعودة -
 البيولوجيا ذة ذوؼ مصف األستاذية عف قسـعف األسات ةمنتخب ةممثم شرايرية منى -
 البيئة وىندسة المحيط ممثل منتخب عف األساتذة ذوؼ مصف األستاذية عف قسـ قصورؼ سمير -
 البيئة وىندسة المحيط ممثل منتخب عف األساتذة ذوؼ مصف األستاذية عف قسـ عتوسي الصادؽ -
 ممثل منتخب عف سمؾ األساتذة المساعديف رمضاني كماؿ -
 عف المستخدميف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات ةمنتخب ةممثم يوؼ كريمةعم -
 عف المستخدميف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات ةمنتخب ةممثم قاسمي صابرة  -
 ممثل منتخب عف الطمبة عف قسـ البيولوجيا غولي خالد -
 ممثل منتخب عف الطمبة عف قسـ  البيئة وىندسة المحيط سممى أمير -
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 2019 جوان 11المؤرخ في  860يعدل القرار رقم ، 2021ماي  06 مؤرخ في 528رقم  قــرار
 عموم والتكنولوجيالمىواري بومدين  الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة جامعة

 

 العممي، إن وزير التعميم العالي والبحث
 ،1984غشت سنة  18الموافق 1404ذؼ القعدة عاـ  21المؤرخ في  210 - 84بمقتضى المرسوـ رقـ  -

  .منو 3السيما المادة  العموـ والتكنولوجيا ىوارؼ بومديف وسيرىا، المعدؿ والمتمـ، والمتعمق بتنظيـ جامعة
 2021سنة فبراير  21وافق الم 1442 عاـ رجب 9المؤرخ في  78-21بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ و  -

  .تعييف أعضاء الحكومة والمتضمف
غشت سنة  23الموافق  1424جمادػ الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03التنفيذؼ رقـ  وبمقتضى المرسـو -

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

 .لي والبحث العممياالذؼ يحدد صالحيات وزير التعميـ الع
إدارة جامعة  مجمس عضاءاالسمية ألالذؼ يحدد القائمة ، 2019 جواف 11المؤرخ في  860رقـ  وبمقتضى القرار -

      .التكنولوجيا، المعدؿىوارؼ بومديف لمعموـ و 
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 ُيـقـــــّرر
 

أعاله، كما  والمذكػورالمعدؿ  ،2019 جواف 11المؤرخ في  860يعػدؿ الجدوؿ الممحق بالقرار رقـ  المادة األولى:
 محدد في الجدوؿ الممحق بيذا القرار. ىو

 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. :2المادة 
 2021 ماي 06 فيحرر بالجزائر 

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

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 م والتكنولوجيامعمو لقائمة أعضاء مجمس إدارة جامعة ىواري بومدين 

 ن:واألعضاء المعين -1
 القطاع الصفة والمقب اإلسم

 ممثل الوزير المكمف بالتعميـ العالي والبحث العممي رئيس بف تميس  عبد الحكيـ -
 ممثل الوزير المكمف بالمالية عضو غاشي سماعيل -
 بالتكويف والتعميـ المينييف ةالمكمف ةالوزير  ةممثم عضو خورسي حسيبة -
 ممثل السمطة المكمفة بالوظيفة العمومية واإلصالح اإلدارؼ  عضو ؿعثامنة جما -
 الوزير المكمف بالتربية الوطنية ةممثم عضو براىمي مميكة -
 ممثل الوزير المكمف بالعمل والتشغيل والضماف االجتماعي عضو جغاـ الزوبير -
 ممثل وزير الدفاع الوطني عضو وعمي حميد -
صالح المستشفياتالمكمف بوزير المثل م عضو عمراني توفيق جسيـ مرواف -  الصحة والسكاف وا 
 والمواصالت السمكية والالسمكيةممثل الوزير المكمف بالبريد  عضو قارة سمير -
 ممثل الوزير المكمف بالسكف والعمراف والمدينة عضو بركوف دمحم -
 ممثل الوزير المكمف بالصناعة عضو مياجي حراز -
 والمناجـ المكمف بالطاقةممثل الوزير  عضو بف يخمف عمي -
 والنقل الوزير المكمف باألشغاؿ العمومية ةممثم عضو برايؾ نبيمة -
 الفالحة والتنمية الريفيةبممثل الوزير المكمف  عضو مكرسي سكندر -
 التييئة العمرانيةبالداخمية والجماعات المحمية و ممثل الوزير المكمف  عضو بوصورة عمي -
 لواليا ممثل عضو وكريف دمحم رضا -

 

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

 يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس إدارة، 2021ماي  09مؤرخ  في  529رقم  قــرار
 كانيكمركز البحث في المي

 

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

 .والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة
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 ةنوفمبر سن 24الموافق  1432ذؼ الحجة عاـ  28المؤرخ في  396-11وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
ذؼ يحّدد القانوف األساسي النموذجي لممؤسسة العمومية ذات الطابع العممي والتكنولوجي، السيما المادة ال 2011

  .منو 13
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ 18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .الذؼ يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
 2018سنة  أكتوبر 9الموافق  1440عاـ  محـر 29المؤرخ في  244-18رقـ التنفيذؼ  ضى المرسوـبمقتو  -

 .منو 4السيما المادة  ،البحث في الميكانيؾالمتضمف إنشاء مركز و 
 

 ُيـقـــــّرر
 

ذؼ الحجة عاـ  28المؤرخ في  396-11مف المرسـو التنفيذؼ رقـ  13تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
والمذكور أعاله، تحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس إدارة  2011نوفمبر سنة  24الموافق  1432

 مركز البحث في الميكانيؾ ، كما يمي:
 

 :بالنسبة لممثمي مؤسسات الدولة 
 السيد تومي ذىبي، ممثل الوزير المكمف بالتعميـ العالي والبحث العممي، رئيسا، -
 زير المكمف بالمالية،السيد حماني عماد، ممثل عف الو  -
 السيد زقاؼ دمحم، ممثل عف وزير الدفاع الوطني، -
 السيد صحراوؼ بشير، ممثل عف الوزير المكمف بالصناعة، -
 السيدة بف تركي رقية، ممثمة عف الوزير المكمف بالطاقة والمناجـ، -
 سمكية، السيد بف النخمة الطيب، ممثل عف الوزير المكمف بالبريد والمواصالت السمكية والال -
 السيد ولد يوسف حميد، ممثل عف الوزير المكمف بالفالحة والتنمية الريفية، -
 السيد بوطريق أرزقي، ممثل عف الوزيرة المكمفة بالبيئة، -
 السيد جربوع الصديق، ممثل عف الوزير المكمف بالموارد المائية، -
 السيد خميفي فريد، ممثل عف الوزير المكمف باألشغاؿ العمومية والنقل، -
 السيد بوداود مراد، ممثل عف المؤسسة الوطنية لمسيارات الصناعية، -
 السيد بركاني خميسي، ممثل عف المؤسسة الوطنية لعتاد األشغاؿ العمومية. -
 :بالنسبة لممديرية العامة لمبحث العممي والتطوير التكنولوجي 

 السيد حريؾ حكيـ. -
  :بالنسبة لمباحثين 

 السيد زروقي عبد الوىاب، -
 ويوة مراد.السيد ن -
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 :بالنسبة لمستخدمي دعم البحث 
 السيدة بكوش رياض. -
  :األعضاء اآلخرين 

 السيد بوكباب سميـ / مدير المركز. -
 

 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.  :2المادة 
 2021 ماي 09 فيحرر بالجزائر 

 وزير التعميم العالي والبحث العممي
 باقي بن زيانأ.د عبد ال

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  2020سبتمبر  17المؤرخ في  641يعدل القرار رقم ، 2021ماي  09 مؤرخ في 530رقم  قــرار
 غرداية لدى جامعة عموم الطبيعة والحياة وعموم األرضيحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس كمية الذي 

 

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

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

 39و 37مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدؿ والمتمـ، ال سيما المادتاف  ، الذؼ يحدد2003
 .منو

، 2012سنة يونيو  4الموافق  1433عاـ  رجب 14المؤرخ في  248-12وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
 .غردايةوالمتضمف إنشاء جامعة 

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

، والمتضمف إنشاء األقساـ المكونة لكمية عموـ الطبيعة 2012ديسمبر  16المؤرخ في  473وبمقتضى القرار رقـ  -
  .والحياة وعمـو األرض لدػ جامعة غرداية

يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس كمية الذؼ ، 2020سبتمبر  17المؤرخ في   641ـ وبمقتضى القرار رق -
 عمـو الطبيعة والحياة وعموـ األرض لدػ جامعة غرداية.

 

 ُيـقـــــّرر
 

، والمذكور أعاله، كما ىو في 2020سبتمبر  17في  المؤرخ 641رقـ يعدؿ الجدوؿ الممحق بالقرار  المادة األولى:
 ق بيذا القرار.الجدوؿ الممح

 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. :2الــمـادة 
 2021 ماي 09 فيحرر بالجزائر 

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

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 2020سبتمبر  17المؤرخ في  641الذي يعدل القرار رقم  2021ماي  09المؤرخ في  530ممحق بالقرار رقم 
 غرداية لدى جامعةعموم الطبيعة والحياة وعموم األرض يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس كمية الذي 

 الصفة المقب واالسم 
 عميد الكمية، رئيسا  ات دمحمكريم -
 رئيس قسـ البيولوجيا وف يوسفعبف سم -
 رئيس قسـ العمـو الفالحية  حويشيتي رشيد -
 ممثل منتخب عف األساتذة ذوؼ مصف األستاذية عف قسـ العمـو الفالحية ح الديفالديف صعس -
 ممثمة منتخبة عف سمؾ األساتذة المساعديف  حميد أوجانة عائشة -
 ممثل منتخب عف سمؾ األساتذة المساعديف  لحبف خرارة صا -
 ممثل منتخب عف طمبة قسـ العمـو الفالحية طوايبية عبد القادر -
 ممثل منتخب عف طمبة قسـ البيولوجيا أوزايد نذير -
 ممثل منتخب عف المستخدميف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات لعناؽ بومديف -
 ف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدماتممثل منتخب عف المستخدمي ليزيل باحمد -
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 اآلداب والمغاتيحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس كمية ، 2021ماي  09 مؤرخ في 531رقم  قــرار
 جامعة غردايةلدى  

 

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

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

 39و 37المعدؿ والمتمـ، ال سيما المادتاف  الذؼ يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، 2003
 .منو

 2012سنة يونيو  4الموافق  1433عاـ  رجب 14المؤرخ في  248-12وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
 .غردايةوالمتضمف إنشاء جامعة 

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

والمتضمف إنشاء األقساـ المكونة لكمية اآلداب والمغات  2012ديسمبر  16المؤرخ في  472وبمقتضى القرار رقـ  -
  .لدػ جامعة غرداية، المعدؿ

 ُيـقـــــّرر
 

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

 القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس كمية اآلداب والمغات لدػ جامعة غرداية.
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يذا بفي الجدوؿ الممحق  غردايةلدػ جامعة ت اآلداب والمغاتحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس كمية  :2الــمادة 
 القرار.

 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. :3الــمادة 
 2021 ماي 09 فيحرر بالجزائر 

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

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 اآلداب والمغاتيحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس كمية الذي  2021ماي  09المؤرخ في  531ممحق بالقرار رقم 

 جامعة غردايةلدى  
 الصفة المقب واالسم 

 عميد الكمية، رئيسا غزيل بمقاسـ  -
 رئيس المجمس العممي لمكمية موالؼ لخضربشير  -
 المغة واألدب العربيرئيس قسـ  بف أودينة يوسف  -
 المغات األجنبية رئيس قسـ  أوالد أحمد معمر  -
 بحث مدير مخبر بف سعد دمحم السعيد  -
 بحث مدير مخبر سويمـ مختار  -
 المغة واألدب العربي سـ ممثل منتخب عف األساتذة ذوؼ مصف األستاذية عف ق شنيف ميدؼ عز الديف  -
 المغة واألدب العربي ممثل منتخب عف األساتذة ذوؼ مصف األستاذية عف قسـ  بف سمعوف سميماف  -
 المغات األجنبيةعف األساتذة ذوؼ مصف األستاذية عف قسـ  ةمنتخب ةممثم أوالد عمي زينب  -
 لمغات األجنبيةا ممثل منتخب عف األساتذة ذوؼ مصف األستاذية عف قسـ  حداب صالح  -
 ممثل منتخب عف سمؾ األساتذة المساعديف زاوؼ دمحم  -
 ممثل منتخب عف سمؾ األساتذة المساعديف سعداوؼ خالد  -
 عف المستخدميف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات ةمنتخب ةممثم زقرار فتيحة  -
 لخدماتممثل منتخب عف المستخدميف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ ا العابد ىشاـ  -
 المغة واألدب العربي عف الطمبة عف قسـ ةمنتخب ةممثم كوندا نسريف  -
 المغات األجنبية ممثل منتخب عف الطمبة عف قسـ بابو ىشاـ  -
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 2010جوان  24رخ في المؤ  202يعدل ويتمم القرار رقم ، 2021ماي  09مؤرخ في  532رقم  قــرار
 قالمةلدى جامعة  العموم اإلنسانية واالجتماعيةالمكونة لكمية  األقسام إنشاء والمتضمن

 

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

 .والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة
سنة  سبتمبر 18الموافق  1422عاـ  جمادػ الثانية 30المؤرخ في  273-01وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .قالمة، المعدؿ والمتمـ والمتضمف إنشاء جامعة ،2001
غشت سنة  23الموافق  1424جمادػ الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .منو 34الجامعػة والقواعػد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدؿ و المتمـ، السيما المادة  الذؼ يحدد ميػاـ 2003
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 2013 يناير سنة 30الموافق  1434 عاـ ربيع األوؿ 18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ   -
 .الذؼ يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي

األقساـ المكونة لكمية العمـو والمتضمف إنشاء  ،2010جواف  24لمؤرخ في ا 202رقـ  القراروبمقتضى   -
 .قالمة، المعدؿ والمتمـ جامعةاإلنسانية واإلجتماعية لدػ 

 

 ُيـقـــــّرر
 

، المعدؿ والمتمـ  والمذكور 2010جواف  24المؤرخ في  202قـ مف القرار ر  2تعدؿ وتتمـ المادة  :األولى المادة
 أعاله كما يأتي:

 األقساـ التالية: -قالمةجامعػة – العمـو اإلنسانية واإلجتماعيةتنشأ لدػ كمية   :2 المادة"
  التاريخقسـ، 
  عمـ اآلثارقسـ، 
 ،قسـ عمـ االجتماع 
 ،قسـ عمـ النفس 
 ،قسـ الفمسفة 
 ".قسـ عمـو اإلعالـ واالتصاؿ وعمـ المكتبات 

، كل فيما يخصو، بتنفيذ ىذا القرار قالمةومدير جامعة عالييف العاـ لمتعميـ والتكويف المدير ال السيد يكمف :2المادة 
 الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

 2021 ماي 09 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 2012ديسمبر  16المؤرخ في  472يعدل ويتمم القرار رقم ، 2021ماي  09مؤرخ في  533رقم  قــرار
 غردايةلدى جامعة  اآلداب والمغاتالمكونة لكمية  األقسام إنشاء والمتضمن

 

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

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

 .منو 34الذؼ يحدد ميػاـ الجامعػة والقواعػد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدؿ والمتمـ، السيما المادة  2003
 ،2012سنة  يونيو 4الموافق  1433عاـ  رجب 14المؤرخ في  248-12وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ   -

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

 .بحث العمميالذؼ يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي وال
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األقساـ المكونة لكمية اآلداب والمتضمف إنشاء  ،2012ديسمبر  16المؤرخ في  472رقـ  القراروبمقتضى   -
 .غرداية، المعدؿ جامعةلدػ  والمغات

 ُيـقـــــّرر 
 

، المعدؿ والمذكور أعاله 2012ديسمبر  16المؤرخ في  472قـ مف القرار ر  2تعدؿ وتتمـ المادة  :األولى المادة
 كما يأتي:

 األقساـ التالية: -غردايةجامعػة – اآلداب والمغاتتنشأ لدػ كمية   :2 المادة"
  المغة واألدب العربيقسـ، 
  المغة الفرنسيةقسـ، 
 "قسـ المغة اإلنجميزية. 

 ، كل فيما يخصو، بتنفيذ ىذاغردايةومدير جامعة العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف مدير ال السيد يكمف :2المادة 
 القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

 2021 ماي 09 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  2012ديسمبر  17المؤرخ في  495لقرار رقم يعدل ا، 2021ماي  09مؤرخ في  534رقم  قــرار
 خميس مميانةلدى جامعة العموم اإلجتماعية واإلنسانية المكونة لكمية  األقسام إنشاء والمتضمن

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2021 يوليو سنػة 7الموافق  1442ذؼ القعدة عاـ  26المػؤرخ في  281-21بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

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

 .منو 34الذؼ يحدد ميػاـ الجامعػة والقواعػد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدؿ و المتمـ، السيما المادة  2003
 ،2012سنة  يونيو 4الموافق  1433عاـ  رجب 14المؤرخ في  247-12ـ وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رق -

  .مميانة سجامعة خميوالمتضمف إنشاء 
 2013 يناير سنة 30الموافق  1434 عاـ ربيع األوؿ 18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ   -

 .الذؼ يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
األقساـ المكونة لكمية العمـو والمتضمف إنشاء  ،2012ديسمبر  17المؤرخ في  495رقـ  رارالقوبمقتضى   -

 .خميس مميانة جامعةاإلجتماعية واإلنسانية لدػ 
 

 ُيـقـــــّرر
 

 ، والمذكور أعاله كما يأتي:2012ديسمبر  17المؤرخ في  495قـ مف القرار ر  2تعدؿ المادة  :األولى المادة
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 األقساـ التالية: -خميس مميانةجامعػة –العمـو اإلجتماعية واإلنسانية لدػ كمية  تنشأ  :2 المادة"
  التاريخقسـ، 
  عمـ االجتماعقسـ، 
 ،قسـ عمـ النفس وعمـو التربية 
 "قسـ عمـو اإلعالـ واإلتصاؿ. 

تنفيذ ىذا القرار ، كل فيما يخصو، بخميس مميانةومدير جامعة العاـ لمتعميـ والتكويف مدير ال السيد يكمف :2المادة 
 الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

 2021 ماي 09 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  2011جانفي  18المؤرخ في  49يتمم القرار رقم ، 2021ماي  09مؤرخ في  535رقم  قــرار
 بجايةلدى جامعة  اآلداب والمغاتالمكونة لكمية  األقسام إنشاء والمتضمن

 

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

 .أعضاء الحكومةوالمتضمف تعييف 
 ،1998سنة  يوليو 7الموافق  1419عاـ  ربيع األوؿ 13المؤرخ في  218-98وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

  .بجاية، المعدؿ والمتمـ والمتضمف إنشاء جامعة
غشت سنة  23الموافق  1424جمادػ الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .منو 34يحدد ميػاـ الجامعػة والقواعػد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدؿ و المتمـ، السيما المادة الذؼ  2003
 2013 يناير سنة 30الموافق  1434 عاـ ربيع األوؿ 18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ   -

 .الذؼ يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
 األقساـ المكونة لكمية اآلداب والمغاتوالمتضمف إنشاء  ،2011جانفي  18المؤرخ في  49رقـ  القراروبمقتضى   -

 .بجاية، المتمـ جامعةلدػ 
 ُيـقـــــّرر

 

 ، المتمـ والمذكور أعاله كما يأتي:2011جانفي  18المؤرخ في  49قـ مف القرار ر  2تتمـ المادة  :األولى المادة
 األقساـ التالية: -بجايةجامعػة – داب والمغاتاآلتنشأ لدػ كمية  : 2 المادة"

  المغة واألدب العربيقسـ، 
  المغة واألدب الفرنسيقسـ، 
 ،قسـ المغة واألدب اإلنجميزؼ 
 ،قسـ المغة والثقافة األمازيغية 
 ،قسـ الترجمة 
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 "قسـ المغة اإلسبانية. 
، كل فيما يخصو، بتنفيذ ىذا القرار بجايةامعة ومدير جالعاـ لمتعميـ والتكويف العالييف مدير ال السيد يكمف :2المادة 

 الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
 2021 ماي 09 فيحرر بالجزائر 

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

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 2016المؤرخ في أول سبتمبر  1450يعدل ويتمم القرار رقم ، 2021ماي  09مؤرخ في  536رقم  قــرار

 المكونة لكمية العموم والتكنولوجيا لدى جامعة الجمفة األقسام إنشاء والمتضمن
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2021فبراير سنػة  21لموافق ا 1442رجب عاـ  9المػؤرخ في  78-21بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

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

 .منو 34الذؼ يحدد ميػاـ الجامعػة والقواعػد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدؿ و المتمـ، السيما المادة  2003
 ،2009يناير سنة  4الموافق  1430محـر عاـ  7المؤرخ في  09 -09تضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ وبمق  -

 .، المعدؿ والمتمـالجمفة والمتضمف إنشاء جامعة
 2013 يناير سنة 30الموافق  1434 عاـ ربيع األوؿ 18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ   -

 .لعالي والبحث العمميالذؼ يحدد صالحيات وزير التعميـ ا
األقساـ المكونة لكمية العمـو والمتضمف إنشاء  ،2016أوؿ سبتمبر المؤرخ في  1450رقـ  القراروبمقتضى   -

 .الجمفة جامعةوالتكنولوجيا لدػ 
 ـقـــــّرريُ 

 

ه كما ، والمذكور أعال2016أوؿ سبتمبر المؤرخ في  1450قـ مف القرار ر  2تعدؿ وتتمـ المادة  :األولى المادة
 يأتي:

 األقساـ التالية: -جامعػة الجمفة–تنشأ لدػ كمية العموـ والتكنولوجيا   :2 المادة"
  اليندسة الكيربائيةقسـ، 
  اليندسة المدنيةقسـ، 
  اليندسة الميكانيكيةقسـ، 
 ،قسـ الرؼ 
 "قسـ اإللكترونيؾ واالتصاالت. 

ومدير جامعة الجمفة، كل فيما يخصو، بتنفيذ ىذا ييف العاـ لمتعميـ والتكويف العالمدير ال السيد يكمف :2المادة 
 القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

 2021 ماي 09 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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  2009ديسمبر  3المؤرخ في   328يعدل القرار رقم ، 2021ماي  09مؤرخ في  537رقم  قــرار
 لدى جامعة الجمفة الحقوق والعموم السياسيةالمكونة لكمية  األقسام إنشاء والمتضمن

 

 بحث العممي،إن وزير التعميم العالي وال
 2021فبراير سنػة  21الموافق  1442رجب عاـ  9المػؤرخ في  78-21بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

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

 .منو 34اعػد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدؿ و المتمـ، السيما المادة الذؼ يحدد ميػاـ الجامعػة والقو  2003
 ،2009يناير سنة  4الموافق  1430محـر عاـ  7المؤرخ في  09 -09وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ   -

 .، المعدؿ والمتمـالجمفة والمتضمف إنشاء جامعة
 2013 يناير سنة 30الموافق  1434 عاـ األوؿربيع  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ   -

 .الذؼ يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
األقساـ المكونة لكمية الحقوؽ والعموـ والمتضمف إنشاء  ،2009ديسمبر  3المؤرخ في  328رقـ  القراروبمقتضى   -

 .الجمفة جامعةالسياسية لدػ 
 ُيـقـــــّرر

 

 ، والمذكور أعاله كما يأتي:2009ديسمبر  3المؤرخ في  328قـ مف القرار ر  2المادة تعدؿ  :األولى المادة
 األقساـ التالية: -جامعػة الجمفة– الحقوؽ والعموـ السياسيةتنشأ لدػ كمية  :2 المادة"

  القانوف الخاصقسـ، 
  القانوف العاـ،قسـ 
 "قسـ العمـو السياسية. 

ومدير جامعة الجمفة، كل فيما يخصو، بتنفيذ ىذا عميـ والتكويف العالييف العاـ لمتمدير ال السيد يكمف :2المادة 
 القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

 2021 .. ماي فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  2014مارس  23المؤرخ في  261يتمم القرار رقم ، 2021ماي  09مؤرخ في  538رقم  قــرار
 لدى جامعة الجمفة العموم اإلجتماعية واإلنسانيةالمكونة لكمية  األقسام إنشاء والمتضمن

 

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

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

 .منو 34مـ، السيما المادة الذؼ يحدد ميػاـ الجامعػة والقواعػد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدؿ و المت 2003
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 ،2009يناير سنة  4الموافق  1430محـر عاـ  7المؤرخ في  09 -09وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ   -
 .، المعدؿ والمتمـالجمفة والمتضمف إنشاء جامعة

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

األقساـ المكونة لكمية العموـ والمتضمف إنشاء  ،2014مارس  23المؤرخ في  261رقـ  القراروبمقتضى   -
 .، المعدؿالجمفة جامعةلدػ  اإلجتماعية واإلنسانية

 ُيـقـــــّرر
 

 ، المعدؿ والمذكور أعاله كما يأتي:2014مارس  23ؤرخ في الم 261قـ مف القرار ر  2تتمـ المادة  :األولى المادة
 األقساـ التالية: -جامعػة الجمفة– العمـو اإلجتماعية واإلنسانيةتنشأ لدػ كمية  :2 المادة"

  عمـ اإلجتماع والديموغرافياقسـ، 
  عمـ النفس والفمسفةقسـ، 
  العمـو اإلنسانيةقسـ، 
 ،قسـ عمـ المكتبات واإلعالـ واإلتصاؿ 
 ـ التاريخ وعمـ اآلثار"قس. 

ومدير جامعة الجمفة، كل فيما يخصو، بتنفيذ ىذا العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف مدير ال السيد يكمف :2المادة 
 القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

 2021 ماي 09 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الذي يحدد  2018أوت  09المؤرخ في  743رقم  يعدل القــرار ،2021ماي  09مؤرخ في  555قــرار رقم 
 نية واالجتماعيةالعموم االجتماعية بكمية العموم اإلنسا القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم

 سوق أىراس -بجامعة دمحم الشريف مساعدية
 

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

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

 الذؼ يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا المعدؿ والمتّمـ. 2003
 2012يونيو سنة  04الموافق  1433رجب عاـ  14المؤرخ في  245-12وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 المتضمف إنشاء جامعة سوؽ أىراس.
 2013يناير سنة   30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13ـ التنفيذؼ رقـ وبمقتضى المرسو  -

 الذؼ يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي.
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 الذؼ يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ 2018أوت  09المؤرخ في  743رقـ  وبموجب القػػرار -
 سوؽ أىراس. -العمـو اإلنسانية واالجتماعية بجامعة دمحم الشريف مساعدية العمـو االجتماعية بكمية

 .2021أفريل  08المؤّرخ في  278سوؽ أىراس رقـ -وبناًء عمى إرساؿ جامعة دمحم الشريف مساعدية -
 

 ُيـقـــــّرر
 

لعموـ االجتماعية بكمية ا ييدؼ ىذا القرار إلى تعديل القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ المادة األولى:
 سوؽ أىراس.-العمـو اإلنسانية واالجتماعية بجامعة دمحم الشريف مساعدية

العموـ االجتماعية بكمية العموـ اإلنسانية واالجتماعية  تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ :2المادة 
 ق بيذا القرار.سوؽ أىراس، وفقا لمجدوؿ الممح-بجامعة دمحم الشريف مساعدية

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

 2021 ماي 09 فيحرر بالجزائر 
 ث العمميوزير التعميم العالي والبح

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

  2018أوت  09المؤرخ في  743رقم  الذي يعدل القــرار 2021ماي  09المؤرخ في  555ممحــق بالقـرار رقم 
 العموم االجتماعية بكمية العموم اإلنسانية واالجتماعية  دد لمقائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسمالمح

 سوق أىراس-بجامعة دمحم الشريف مساعدية
 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجنة العممية لمقسـ عميوة عمي 1
 رئيس القسـ عمار غولي 2
 اضر قسـ "أ"أستاذ مح رواينية نور الديف 3
 أستاذ محاضر قسـ "ب"  طرابمسي عبد الحق 4
 أستاذ مساعد قسـ "أ" بف دريدؼ منير 5
 أستاذ مساعد قسـ "أ" طراد خوجة سميرة 6

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  2018أوت  09في  المؤرخ 741رقم  يعدل القــرار ،2021ماي  09مؤرخ في  556قــرار رقم 

 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية العموم اإلنسانية واالجتماعية 
 سوق أىراس -بجامعة دمحم الشريف مساعدية

 

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

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

 الذؼ يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا المعدؿ والمتّمـ. 2003
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 2012يونيو سنة  04الموافق  1433رجب عاـ  14المؤرخ في  245-12وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
 المتضمف إنشاء جامعة سوؽ أىراس.

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

الذؼ يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية  2018وت أ 09المؤرخ في  741رقـ  وبموجب القػػرار -
 سوؽ أىراس.-العمـو اإلنسانية واالجتماعية بجامعة دمحم الشريف مساعدية

 .2021أفريل  08المؤّرخ في  278سوؽ أىراس رقـ  -وبناًء عمى إرساؿ جامعة دمحم الشريف مساعدية -
 

 ُيـقـــــّرر
 

لقرار إلى تعديل القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية العموـ اإلنسانية ييدؼ ىذا ا المادة األولى:
 سوؽ أىراس.-واالجتماعية بجامعة دمحم الشريف مساعدية

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

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

 2021 ماي 09 فيحرر بالجزائر 
 العالي والبحث العمميوزير التعميم 

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 المحدد لمقائمة 2018ت أو  09المؤرخ في  741رقم  الذي يعدل القــرار 2021ماي  09المؤرخ في  556ممحــق بالقـرار رقم 
 سوق أىراس -االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية العموم اإلنسانية واالجتماعية بجامعة دمحم الشريف مساعدية 
 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 عيةاألساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عف قسـ العمـو االجتما ممّثل،يةرئيس المجمس العممي لمكمّ  تيايبية عبد الغاني 1
 يةعميد الكمّ  سالطنية رضا 2
 دراسات والمسائل المرتبطة بالطمبةمكمف بال نائب العميد طرابمسي عبد الحق 3
 والعالقات الخارجية لبحث العمميمكمف بما بعد التدرج وا نائب العميد بف دريدؼ منير 4
 العمـو اإلنسانية رئيس قسـ خبزاوؼ عبد الكريـ 5
 العمـو االجتماعية رئيس قسـ غولي عمار  6
 العمـو االجتماعية المجنة العممية لقسـ رئيس عميوة عمي 7
 األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عف قسـ العمـو اإلنسانية ممّثل ورتي جماؿ  8
 األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عف قسـ العمـو اإلنسانية ممّثل منادؼ عثماف 9
 ّف األستاذية عف قسـ العمـو االجتماعية األساتذة ذوؼ مص ممّثل شريؾ مصطفى 10
 األساتذة المساعديف عف ممّثل بوغارب سفياف 11
 األساتذة المساعديف عف ممّثل لبناقرية عبد الرحمف 12
 مسؤولة مكتبة الكمية منيرة عبد المالؾ 13

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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  2020سبتمبر  28المؤرخ في  654، يعدل القــرار رقم 2021ماي  09ؤرخ في م 557قــرار رقم 
 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم اليندسة الكيربائية بكمية التكنولوجيا

 سكيكدة-1955أوت  20بجامعة  
 

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

  .والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة
سبتمبر سنة  18الموافق  1422جمادػ الثانية عاـ  30المؤرخ في  272-01وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .المعّدؿ والمتّمـ والمتضمف إنشاء جامعة سكيكدة، 2001
غشت سنة  23الموافق  1424جمادػ الثانية عاـ  24المؤرخ في 279-03رقـ  وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ -

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

 ت وزير التعميـ العالي والبحث العممي.الذؼ يحدد صالحيا
الذؼ يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية  2020سبتمبر  28المؤرخ في  654وبموجب القػػرار رقـ  -

 سكيكدة.-1955أوت  20لقسـ اليندسة الكيربائية بكمية التكنولوجيا بجامعة 
 .2021أفريل  11ّرخ في المؤ  28سكيكدة رقـ -1955أوت  20وبناًء عمى إرساؿ جامعة  -

 

 ُيـقـــــّرر
 

 ييدؼ ىذا القرار إلى تعديل القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ اليندسة الكيربائية بكمية المادة األولى:
 سكيكدة.-1955أوت  20التكنولوجيا بجامعة 

أوت  20التكنولوجيا بجامعة  بائية بكميةتحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ اليندسة الكير  :2المادة 
 سكيكدة ، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.-1955

سكيكدة، كل فيما يخصو، -1955أوت  20يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة  :3المادة 
 ممي.بتطبيق ىذا القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث الع

 2021 ماي 09 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 المحدد 2020سبتمبر  28المؤرخ في  654الذي يعدل القــرار رقم  2021ماي  09المؤرخ في  557ممحــق بالقـرار رقم 
 سكيكدة-1955أوت  20لمقائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم اليندسة الكيربائية بكمية التكنولوجيا بجامعة 

 

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجنة العممية لمقسـ جميمي رفيق 1
 القسـرئيس  لخضر بوراس 2
 أستاذ  عمار مدود 3
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 أستاذ  عبد الرزاؽ لعشورؼ  4
 أستاذ محاضر قسـ "أ" ندير درويش 5
 أستاذ محاضر قسـ "ب" نبيل مزىود 6
 أستاذ مساعد قسـ "أ" بالؿ عياشي 7
 أستاذ مساعد قسـ "أ" عبد الرحمف ورقمي 8

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ةالعممي المجنةلقائمة االسمية ألعضاء اد حدّ ي ،2021 ماي 09مؤرخ في  558قــرار رقم 

 لقسم األدب العربي بالمدرسة العميا لألساتذة بورقمة
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، 2021فبرايػػػػر سػػػػنة  21الموافػػػػق  1442رجػػػػب عػػػػاـ  9المػػػػؤرخ فػػػػي  78-21بمقتضػػػػى المرسػػػػـو الرئاسػػػػي رقػػػػـ  -

 المتضمف تعييف أعضاء الحكومة.
الذؼ  2013يونيو سنة  28الموافق  1434ربيع األوؿ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 يحّدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي.
 2015سنة يوليو  11الموافق  1436رمضاف عاـ  24المؤرخ في  184-15وبمقتضى المرسـو التنفيذؼ رقـ  -

 إنشاء مدرسة عميا لألساتذة بورقمة. والمتضّمف
 2016يونيو سنة  14الموافق  1437رمضاف عاـ  9المؤرخ في  176-16 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ -

 الذؼ يحدد القانوف األساسي النموذجي لممدرسة العميا.
دب العربي بالمدرسة العميا لألساتذة بورقمة األة لقسـ العممي وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة -

 .2021 مارس 10المؤرخ في 
 ُيـقـــــّرر

 

 1437رمضاف عاـ  9المؤرخ في  176-16مف المرسـو التنفيذؼ رقـ  50تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
سمية ألعضاء ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد القائمة اال2016يونيو سنة  14الموافق 
 .األدب العربي بالمدرسة العميا لألساتذة بورقمةة لقسـ العممي المجنة

، وفقا األدب العربي بالمدرسة العميا لألساتذة بورقمةة لقسـ العممي تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة :2المادة 
 لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.

، كل فيما يخصو، بورقمةويف العالييف ومدير المدرسة العميا لألساتذة يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتك :3المادة 
 بتطبيق ىذا القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

 2021 ماي 09 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 ةالعممي المجنةلقائمة االسمية ألعضاء اد حدّ ، ي2021ماي  09المؤرخ في  558رقم  رارـق بالقـممح
 لقسم األدب العربي بالمدرسة العميا لألساتذة بورقمة

 لصفـةا االسم والمقـب الرقم
 لمقسـ رئيس المجنة العممية بمقاسـ مالكية 1
 قسـالرئيس  زينة بورويسة 2
 ذ محاضر قسـ "أ"اأست دمحم األميف حجاج 3
 "أذ محاضر قسـ "اأست إسماعيل سويقات 4
 "بذ محاضر قسـ "اأست شافية بف حفيع 5
 "بذ محاضر قسـ "اأست مصطفى محجوبي 6
 أ"قسـ " مساعدذ اأست ىند تمار 7
 قسـ "أ" مساعدذ اأست خالد جخراب 8

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ةالعممي المجنةلقائمة االسمية ألعضاء اد حدّ ، ي2021ماي  09مؤرخ في  559رقم  قــرار

 بالمدرسة العميا لألساتذة بورقمةالعموم الدقيقة لقسم 
 

 والبحث العممي،إن وزير التعميم العالي 
، 2021فبرايػػػػر سػػػػنة  21الموافػػػػق  1442رجػػػػب عػػػػاـ  9المػػػػؤرخ فػػػػي  78-21بمقتضػػػػى المرسػػػػـو الرئاسػػػػي رقػػػػـ  -

 المتضمف تعييف أعضاء الحكومة.
الذؼ  2013يونيو سنة  28الموافق  1434ربيع األوؿ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 لي والبحث العممي.يحّدد صالحيات وزير التعميـ العا
 2015يوليو سنة  11الموافق  1436رمضاف عاـ  24المؤرخ في  184-15وبمقتضى المرسـو التنفيذؼ رقـ  -

 إنشاء مدرسة عميا لألساتذة بورقمة. والمتضّمف
 2016يونيو سنة  14الموافق  1437رمضاف عاـ  9المؤرخ في  176-16 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ -

 وف األساسي النموذجي لممدرسة العميا.الذؼ يحدد القان
بالمدرسة العميا لألساتذة بورقمة  العموـ الدقيقةة لقسـ العممي وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة -

 .2021مارس  10المؤرخ في 
 ُيـقـــــّرر

 

 1437رمضاف عاـ  9خ في المؤر  176-16مف المرسـو التنفيذؼ رقـ  50تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد القائمة االسمية ألعضاء 2016يونيو سنة  14الموافق 
 .بالمدرسة العميا لألساتذة بورقمة العمـو الدقيقةة لقسـ العممي المجنة

، وفقا المدرسة العميا لألساتذة بورقمةب العموـ الدقيقةة لقسـ العممي تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة :2المادة 
 لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.
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يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير المدرسة العميا لألساتذة بورقمة، كل فيما يخصو،  :3المادة 
 بتطبيق ىذا القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
 2021ماي  09 فيائر حرر بالجز 

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

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ةالعممي المجنةئمة االسمية ألعضاء لقااد حدّ ، ي2021ماي  09المؤرخ في  559رقم  رارـق بالقـممح

 لقسم العموم الدقيقة بالمدرسة العميا لألساتذة بورقمة
 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 لمقسـ رئيس المجنة العممية دمحم خالد بشكي 1
 قسـالرئيس  سويقات عبد القادر 2
 ذ محاضر قسـ "أ"اأست العابد إبراىيـ 3
 "أقسـ "ذ محاضر اأست بف زاىي خديجة 4
 "بذ محاضر قسـ "اأست قريشي زينب 5
 "بذ محاضر قسـ "اأست بف كريمة يمينة 6
 "بذ محاضر قسـ "اأست مسروؽ حورية 7
 قسـ "أ" مساعدذ اأست نممي عقبة 8

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ةالعممي المجنةائمة االسمية ألعضاء لقاد حدّ ، ي2021ماي  09مؤرخ في  560رقم  قــرار

 لالقتصاد بوىرانبالمدرسة العميا  األقسام التحضيريةلقسم 
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، 2021فبرايػػػػر سػػػػنة  21الموافػػػػق  1442رجػػػػب عػػػػاـ  9المػػػػؤرخ فػػػػي  78-21بمقتضػػػػى المرسػػػػـو الرئاسػػػػي رقػػػػـ  -

 المتضمف تعييف أعضاء الحكومة.
الذؼ  2013يونيو سنة  28الموافق  1434ربيع األوؿ  18المؤرخ في  77-13سوـ التنفيذؼ رقـ وبمقتضى المر  -

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

 لممدرسة العميا.الذؼ يحدد القانوف األساسي النموذجي 
فبراير سنة  15الموافق  1438جمادػ األولى عاـ  18المؤرخ في  85-17وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

تحويل المدرسة التحضيرية في العموـ االقتصادية والتجارية وعموـ التسيير بوىراف إلى مدرسة  والمتضّمف 2017
 عميا لالقتصاد.

ة لقسـ األقساـ التحضيرية بالمدرسة العميا لالقتصاد العممي ساتذة بالمجنةوبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األ -
 .2021 فيفرؼ  02بوىراف المؤرخ في 

 ُيـقـــــّرر
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 1437رمضاف عاـ  9المؤرخ في  176-16مف المرسـو التنفيذؼ رقـ  50تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد القائمة االسمية ألعضاء  ، والمذكور أعاله،2016يونيو سنة  14الموافق 
 ة لقسـ األقساـ التحضيرية بالمدرسة العميا لالقتصاد بوىراف.العممي المجنة

ة لقسـ األقساـ التحضيرية بالمدرسة العميا لالقتصاد بوىراف، العممي تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة :2المادة 
 قرار.وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا ال

، كل فيما يخصو، المدرسة العميا لالقتصاد بوىراف يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير :3المادة 
 بتطبيق ىذا القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

 2021ماي  09 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 بد الباقي بن زيانأ.د ع
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 ةالعممي المجنةلقائمة االسمية ألعضاء اد حدّ ي الذي 2021ماي  09مؤرخ في ال 560رقم  رارـق بالقـممح
 ية بالمدرسة العميا لالقتصاد بوىرانلقسم األقسام التحضير 

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 لمقسـ رئيس المجنة العممية بمخوس مريـ 1
 قسـالرئيس  ارجيموس أماؿ 2
 ذ محاضر قسـ "أ"اأست قريجيج  بف عمي 3
 "بذ محاضر قسـ "اأست دوار عائشة 4
 "بذ محاضر قسـ "اأست فالح خديجة 5
 "بذ محاضر قسـ "اأست ة الزىراءزرىوني بمقاسـ فاطم 6
 "بذ محاضر قسـ "اأست دليـو زىرة صبرينة 7
 قسـ "أ" مساعدذ اأست جبار أماؿ مونية 8
 قسـ "أ" مساعدذ اأست قناد نسيمة 9

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ةالعممي المجنةاالسمية ألعضاء  لقائمةاد حدّ ، ي2021ماي  09مؤرخ في  561رقم  قــرار

 لالقتصاد بوىرانبالمدرسة العميا الطور الثاني لقسم 
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، 2021فبرايػػػػر سػػػػنة  21الموافػػػػق  1442رجػػػػب عػػػػاـ  9المػػػػؤرخ فػػػػي  78-21بمقتضػػػػى المرسػػػػـو الرئاسػػػػي رقػػػػـ  -

 المتضمف تعييف أعضاء الحكومة.
الذؼ  2013يونيو سنة  28الموافق  1434ربيع األوؿ  18المؤرخ في  77-13يذؼ رقـ وبمقتضى المرسوـ التنف -

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

 لعميا.الذؼ يحدد القانوف األساسي النموذجي لممدرسة ا



  2021-الثاني الثالثي-النشرة الرسمية                      -قانونيةمديرية الشؤون ال-                     وزارة التعميم العالي والبحث العممي   228

 

 

 

فبراير سنة  15الموافق  1438جمادػ األولى عاـ  18المؤرخ في  85-17وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
تحويل المدرسة التحضيرية في العموـ االقتصادية والتجارية وعموـ التسيير بوىراف إلى مدرسة  والمتضّمف 2017

 عميا لالقتصاد.
بالمدرسة العميا لالقتصاد بوىراف  الطور الثانية لقسـ العممي لمجنةوبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة با -

 .2021 فيفرؼ  02المؤرخ في 
 ُيـقـــــّرر

 

 1437رمضاف عاـ  9المؤرخ في  176-16مف المرسـو التنفيذؼ رقـ  50تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
ار إلى تحديد القائمة االسمية ألعضاء ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القر 2016يونيو سنة  14الموافق 
 العميا لالقتصاد بوىراف. الطور الثاني بالمدرسةة لقسـ العممي المجنة

لالقتصاد بوىراف، وفقا  ة لقسـ الطور الثاني بالمدرسة العمياالعممي المجنةتحدد القائمة االسمية ألعضاء  :2المادة 
 لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.

، كل فيما يخصو، المدرسة العميا لالقتصاد بوىراف دير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومديريكمف الم :3المادة 
 بتطبيق ىذا القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

 2021ماي  09 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 ةالعممي المجنةلقائمة االسمية ألعضاء اد حدّ ي الذي 2021ماي  09مؤرخ في ال 561رقم  رارـق بالقـممح
 وىرانلقسم الطور الثاني بالمدرسة العميا لالقتصاد ب

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 لمقسـ رئيس المجنة العممية سنوسي بف عبو 1
 قسـالرئيس  بوداود أمينة 2
 ذ اأست المبارؾ دمحم 3
 ذ محاضر قسـ "أ"اأست براىامي محد أميف 4
 ذ محاضر قسـ "أ"اأست خالدؼ دمحم األميف ميدؼ 5
 "بذ محاضر قسـ "اأست براىيمي سميرة 6
 "بذ محاضر قسـ "اأست ؼ عقيمةبوغاز  7
 قسـ "أ" مساعدذ اأست ىني مصطفى 8
 قسـ "أ" مساعدذ اأست دالي يوسف سامية 9

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية، 2021 ماي 09مؤرخ في  562رقم  قــرار
 أم البواقي-بجامعة العربي بن مييدي العموم والعموم التطبيقية بكمية لمدنيةايندسة اللقسم 

 

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

 المتضمف تعييف أعضاء الحكومة.
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غشت سنة   23الموافق  1424جمادػ الثانية عاـ  24المؤرخ في 279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
 نظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ.الذؼ يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بت 2003

 2009 يناير سنة 4الموافق  1430محـر عاـ  7المؤرخ في  06-09وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
 المعّدؿ والمتّمـ. قي،والمتضمف إنشاء جامعة أـ البوا

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

ـ والعموـ التطبيقية العمو  بكميةاليندسة المدنية وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ  -
 .2020ديسمبر  29أـ البواقي المؤّرخ في -بجامعة العربي بف مييدؼ

 

 ُيـقـــــّرر

 

جمادػ الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذؼ رقـ  48تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
اله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد ، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أع2003غشت سنة  23الموافق  1424

العمـو والعمـو التطبيقية بجامعة  بكميةاليندسة المدنية القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ 
 أـ البواقي.-العربي بف مييدؼ

يقية بجامعة العموـ والعموـ التطب بكميةاليندسة المدنية تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ  :2المادة 
 أـ البواقي، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار. -العربي بف مييدؼ

أـ البواقي، كل فيما يخصو، -يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة العربي بف مييدؼ :3المادة 
 .بتطبيق ىذا القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي

 

 2021 ماي 09في حرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية الذي 2021ماي  09مؤرخ في ال 562رقم رار ــق بالقــممح
 أم البواقي-العموم والعموم التطبيقية بجامعة العربي بن مييدي لقسم اليندسة المدنية بكمية

 

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجنة العممية لمقسـ  بوداود زيف الديف 1
 رئيس القسـ فرحوف نور الديف 2
 أستاذ محاضر قسـ "ب" معماش عمار 3
 أستاذ محاضر قسـ "ب" بوعبد هللا فوزية 4
 أستاذ محاضر قسـ "ب" لحمر عمي 5
 أستاذ مساعد قسـ "أ" بوجدير عبد الحكيـ 6
 أستاذ مساعد قسـ "أ" بمونيس راضية 7

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 ، يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي2021ماي  09مؤرخ في  563رقم  قــرار
  سعيدة-موالي الطاىربجامعة  االجتماعية واإلنسانيةالعموم  لكمية

 

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

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

 الذؼ يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ. 2003
 2009يناير سنة  04الموافق  1430محّرـ عاـ  07المؤرخ في  10-09وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 المتضمف إنشاء جامعة سعيدة، المعّدؿ والمتّمـ.
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 يـ العالي والبحث العممي.الذؼ يحدد صالحيات وزير التعم
موالؼ بجامعة  االجتماعية واإلنسانيةالعموـ  وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجمس العممي لكمية -

 .2020سبتمبر  21المؤّرخ في سعيدة -الطاىر
 ُيـقـــــّرر

 

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

االجتماعية واإلنسانية بجامعة موالؼ العموـ  كميةل العممي المجمستحديد القائمة االسمية ألعضاء 
 .سعيدة-الطاىر

االجتماعية واإلنسانية بجامعة موالؼ العموـ  كميةل العممي المجمساء القائمة االسمية ألعض دتحد :2المادة 
 ، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.سعيدة-الطاىر

، كل فيما يخصو، سعيدة-موالؼ الطاىريكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة  :3المادة 
 ة لمتعميـ العالي والبحث العممي.بتطبيق ىذا القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمي

 2021ماي  09 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي 2021ماي  09المؤرخ في  563ممحــق بالقـرار رقم 
 سعيدة-العموم االجتماعية واإلنسانية بجامعة موالي الطاىر لكمية

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 العمـو االجتماعيةوؼ مصّف األستاذية عف قسـ رئيس المجمس العممي لمكمية، ممّثل األساتذة ذ حفياف دمحم 1
 عميد الكمية بكرؼ عبد الحميد 2
 نائب العميد مكّمف بالدراسات والمسائل المرتبطة بالطمبة بوشنافة سحابة 3
 نائب العميد مكّمف بما بعد التدّرج والبحث العممي والعالقات الخارجية أيت أحمد نور الديف 4
 العمـو االجتماعيةس قسـ رئي رماس رشيدة زىرة 5
 اإلنسانية العمـورئيس قسـ  داعي دمحم 6
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 العمـو االجتماعية رئيس المجنة العممية لقسـ شريفي عمي 7
 اإلنسانية العمـو رئيس المجنة العممية لقسـ شباب عبد الكريـ 8
 ممّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عف قسـ العمـو االجتماعية لكحل مصطفى 9

 اإلنسانيةممّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عف قسـ العمـو  تمي رفيق 10

 اإلنسانيةممّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عف قسـ العمـو  موسـ عبد الحفيع 11

 ممّثل عف األساتذة المساعديف حمادؼ صبرينة 12
 ممّثل عف األساتذة المساعديف شعشوعة عمي 13
 لمكتبةمسؤوؿ ا مجبر خميفة 14
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  2020جانفي  19المؤرخ في  05 رقم ، يعدل القــرار2021ماي  09مؤرخ في  564قــرار رقم 
 العميا لألساتذة مسعود زغار بسطيف لممدرسة  يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العمميالذي 

 

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

  والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
الذؼ  2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 التعميـ العالي والبحث العممي.يحدد صالحيات وزير 
 2015يوليو سنة  11الموافق  1436رمضاف عاـ  24المؤرخ في  183-15وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 والمتضّمف إنشاء مدرسة عميا لألساتذة بسطيف.
 2016يونيو سنة  14الموافق  1437رمضاف عاـ  9المؤرخ في  176-16 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ -

 يحدد القانوف األساسي النموذجي لممدرسة العميا. الذؼ
 يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العمميالذؼ  2020جانفي  19المؤرخ في  05وبموجب القػػرار رقـ  -

 العميا لألساتذة بسطيف.لممدرسة 
 .2021 مارس 31المؤّرخ في  121العميا لألساتذة مسعود زغار بسطيف رقـ لمدرسة وبناًء عمى إرساؿ ا -

 

 ُيـقـــــّرر
 

ألعضاء المجمس العممي لممدرسة العميا لألساتذة مسعود ييدؼ ىذا القرار إلى تعديل القائمة االسمية  المادة األولى:
 .زغار بسطيف

، وفقا ألعضاء المجمس العممي لممدرسة العميا لألساتذة مسعود زغار بسطيفتحدد القائمة االسمية  :2المادة 
 يذا القرار.لمجدوؿ الممحق ب

العميا لألساتذة مسعود زغار بسطيف، كل لمدرسة يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير ا :3المادة 
 فيما يخصو، بتطبيق ىذا القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

 2021 ماي 09 فيحرر بالجزائر 
 بحث العمميوزير التعميم العالي وال

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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  2020جانفي  19المؤرخ في  05 رقم الذي يعدل القــرار 2021ماي  09المؤرخ في  564رقم  ممحق بالقرار
 العميا لألساتذة مسعود زغار بسطيف لممدرسة  مقائمة االسمية ألعضاء المجمس العمميلدد حالم

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 مدير المدرسة، رئيس المجمس العممي لممدرسة بوقرورة عمي 1
 مدير مساعد مكّمف بالتعميـ والشيادات والتكويف المتواصل ورز الديف عمار 2
بالتكويف في الدكتوراه والبحث العممي والتطوير التكنولوجي مساعد مكّمف  مدير بف حراث عمي 3

 واالبتكار وترقية المقاوالتية
 بأنظمة اإلعالـ واالتصاؿ والعالقات الخارجيةمدير مساعد مكّمف  مبرؾ سامي 4
 واالجتماعيات رئيس قسـ المغة العربية صغيرؼ منير 5
 ـورئيس قسـ العم طمحي فطيمة الزىراء 6
 رئيس قسـ المغات األجنبية رواغ فوزية 7
 أستاذ زيادؼ عبد القادر 8
 أستاذ بف دعاس عبد الرحماف 9
 أستاذ محاضر قسـ "أ" بوبقار عمر 10
 أستاذ محاضر قسـ "أ" حمودؼ عبد الحق 11
 أستاذ محاضر قسـ "ب" حامدؼ شاكر 12
 أستاذ مساعد قسـ "أ" عرعار صالح 13
 أستاذ مساعد قسـ "ب" سـحمايزؼ بمقا 14
 2سطيف -أستاذ بجامعة دمحم لميف دباغيف بارة عبد الغني 15
 قسنطينة-أستاذ بالمدرسة العميا لألساتذة آسيا جبار بوسحابة محمود 16

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ةالعممي المجنةمة االسمية ألعضاء لقائاد حدّ ، ي2021ماي  09مؤرخ في  565رقم قــرار 

 لقسم المغة الفرنسية بالمدرسة العميا لألساتذة ببشار
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، 2021فبرايػػػػر سػػػػنة  21الموافػػػػق  1442رجػػػػب عػػػػاـ  9المػػػػؤرخ فػػػػي  78-21بمقتضػػػػى المرسػػػػـو الرئاسػػػػي رقػػػػـ  -

 المتضمف تعييف أعضاء الحكومة.
الذؼ  2013يونيو سنة  28الموافق  1434ربيع األوؿ  18المؤرخ في  77-13تنفيذؼ رقـ وبمقتضى المرسوـ ال -

 يحّدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي.
 2015يوليو سنة  11الموافق  1436رمضاف عاـ  24المؤرخ في  182-15وبمقتضى المرسـو التنفيذؼ رقـ  -

 ر.إنشاء مدرسة عميا لألساتذة ببشا والمتضّمف
 2016يونيو سنة  14الموافق  1437رمضاف عاـ  9المؤرخ في  176-16 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ -

 الذؼ يحدد القانوف األساسي النموذجي لممدرسة العميا.
ة لقسـ المغة الفرنسية بالمدرسة العميا لألساتذة ببشار العممي وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة -

 .2021مارس  28في المؤرخ 
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 ُيـقـــــّرر
 

 1437رمضاف عاـ  9المؤرخ في  176-16مف المرسـو التنفيذؼ رقـ  50تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد القائمة االسمية ألعضاء 2016يونيو سنة  14الموافق 
 .المدرسة العميا لألساتذة ببشارلقسـ المغة الفرنسية بة العممي المجنة

، وفقا لقسـ المغة الفرنسية بالمدرسة العميا لألساتذة ببشارة العممي تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة :2المادة 
 لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.

ر، كل فيما يخصو، يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير المدرسة العميا لألساتذة ببشا :3المادة 
 بتطبيق ىذا القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

 2021ماي  09 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 ةالعممي المجنةلقائمة االسمية ألعضاء اد حدّ ي الذي 2021ماي  09المؤرخ في  565رقم  رارـق بالقـممح
 لقسم المغة الفرنسية بالمدرسة العميا لألساتذة ببشار

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 قسـلم رئيس المجنة العممية محاوؼ كريمة 1
 قسـالرئيس  بف سميماف عبد القادر 2
 "بذ محاضر قسـ "اأست فرفورؼ ياسيف 3
 "بذ محاضر قسـ "اأست بوشوشة إيماف 4
 "بذ محاضر قسـ "اأست سعيداني تيامي 5
 قسـ "أ" مساعدذ اأست جبار عبد المطيف 6
 "بقسـ " مساعدذ اأست دوكي بوبكر 7

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ةالعممي المجنةلقائمة االسمية ألعضاء اد حدّ ، ي2021ماي  09مؤرخ في  566رقم  قــرار

 ببشاربالمدرسة العميا لألساتذة العموم الفيزيائية لقسم 
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، 2021فبرايػػػػر سػػػػنة  21الموافػػػػق  1442رجػػػػب عػػػػاـ  9المػػػػؤرخ فػػػػي  78-21بمقتضػػػػى المرسػػػػـو الرئاسػػػػي رقػػػػـ  -

 المتضمف تعييف أعضاء الحكومة.
الذؼ  2013يونيو سنة  28الموافق  1434ربيع األوؿ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 يحّدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي.
 2015يوليو سنة  11الموافق  1436اف عاـ رمض 24المؤرخ في  182-15وبمقتضى المرسـو التنفيذؼ رقـ  -

 .ببشارإنشاء مدرسة عميا لألساتذة  والمتضّمف
 2016يونيو سنة  14الموافق  1437رمضاف عاـ  9المؤرخ في  176-16 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ -

 الذؼ يحدد القانوف األساسي النموذجي لممدرسة العميا.
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بالمدرسة العميا لألساتذة ببشار العموـ الفيزيائية ة لقسـ العممي تذة بالمجنةوبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األسا -
 .2021مارس  28المؤرخ في 

 ُيـقـــــّرر
 

 1437رمضاف عاـ  9المؤرخ في  176-16مف المرسـو التنفيذؼ رقـ  50تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
ىذا القرار إلى تحديد القائمة االسمية ألعضاء  ، والمذكور أعاله، ييدؼ2016يونيو سنة  14الموافق 
 .بالمدرسة العميا لألساتذة ببشار العمـو الفيزيائيةلقسـ ة العممي المجنة

، وفقا بالمدرسة العميا لألساتذة ببشارالعموـ الفيزيائية لقسـ ة العممي تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة :2المادة 
 لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.

، كل فيما يخصو، ببشاريكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير المدرسة العميا لألساتذة  :3لمادة ا
 بتطبيق ىذا القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

 2021ماي  09 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 ي بن زيانأ.د عبد الباق
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 ةالعممي المجنةلقائمة االسمية ألعضاء اد حدّ ي الذي 2021ماي  09المؤرخ في  566رقم  رارـق بالقـممح
 رسة العميا لألساتذة ببشارالعموم الفيزيائية بالمدلقسم 

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 لمقسـ رئيس المجنة العممية بف العباس ىوارؼ  1
 قسـالرئيس  حباب محمود 2
 "بذ محاضر قسـ "اأست بشرؼ جموؿ 3
 "بذ محاضر قسـ "اأست عيساني حسيف 4
 "بذ محاضر قسـ "اأست نور صابرة 5
 "ب" ذ محاضر قسـاأست ضيف هللا وفاء 6
 قسـ "أ" مساعدذ اأست رمضاني مصطفى 7

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يتـضمـن تجديــد تـشكـيــمــة لـجنـة الخــدمــات اإلجتـمــاعيــة  2021ماي  09مـؤرخ فـي /أ.ع 33رقم  قــرار

 لــدى جــامعـة غميزان
 

 البحث العممي،إن وزير التعميم العالي و 
، 2006يوليػػػػػو سػػػػنة  15الموافػػػػػق  1427جمػػػػادػ الثانيػػػػػة عػػػػاـ  19المػػػػؤرخ فػػػػي  03-06بمقتضػػػػى األمػػػػر رقػػػػـ  -

 .المتضمف القانػػوف األساسي العاـ لموظيفة العمومية
، المحػػػدد 1982مػػػايو سػػػنة  15الموافػػػق  1402رجػػػب عػػػاـ  21المػػػؤرخ فػػػي  179-82بمقتضػػػى المرسػػػـو رقػػػـ  -

 .الجتماعيػػػة وكيفية تمويػػميالمحتوػ الخدمػػات ا
، 1982سػػػػبتمبر سػػػػنة  11الموافػػػػق  1402ذؼ القعػػػػدة عػػػػاـ  23المػػػػؤرخ فػػػػي  303-82بمقتضػػػػى المرسػػػػـو رقػػػػـ  -

          االجتماعية. المتعمق بتسيير الخدمات



  2021-الثاني الثالثي-النشرة الرسمية                      -قانونيةمديرية الشؤون ال-                     وزارة التعميم العالي والبحث العممي   235

 

 

 

 ، يتضمف2021فبراير سنة  21الموافق  1442رجب عاـ  9المؤرخ في  78-21بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -
  .يف أعضاء الحكومةتعي

، 2013ينػاير سػنة  30الموافػق  1434ربيػع األوؿ عػاـ  18المؤرخ فػي  77-13بمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
 .المحدد لصالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي

  المتضمف إنشاء جامعة غميزاف.، 2020سنة نوفمبر  22ؤرخ في مال 339-20ذؼ رقـ يالمرسـو التنفبمقتضى  -
، المتضػػػػمف التشػػػػكيمة النيائيػػػػة ألعضػػػػاء لجنػػػػة الخػػػػدمات 2021أفريػػػػل سػػػػنة  06نظػػػػػػػػًػرا  لممحضػػػػر المػػػػؤرخ فػػػػي  -

 جامعة غميزاف. اإلجتماعية  لدػ
 

 ُيـقـــــّرر
 

 تجدد تشكيمة لجنة الخدمات اإلجتماعية لدػ جامعة غميزاف. المـادة األولى:
 األعضاء اآلتية أسماؤىـ:تتكوف لجنة الخدمات اإلجتماعية مف  :2المــادة 

 األعضاء الدائمون:
 جبارة صورية -03 مصباح سماعيف -02 قدورؼ ربيع -01
 ميدؼ بشير -06 خف جماؿ -05 سنجاسني عز الديف -04
 المنداسي بف عودة -09 عباس عبد الرحمف -08 بورزامة عواد -07

 

 األعضاء اإلضافيون :
 قسوس بمقاسـ -03 بوخاتـ بمعالية -02 بف حجوجة حميد -01

 ( سنوات إبتداء مف تاريخ اإلمضاء عمى القرار.03تسرؼ عيدة ىذه المجنة لمدة ثالث ) :3المـادة 
يكمف السيػد مديػر جامعة جامعة غميزاف بتنفيػذ ىػذا القػرار والذؼ سينشر في النشرة الرسمية لوزارة التعميػـ  :4المـادة 

 العالي والبحث العممي.
 2021ماي  09في: حرر بالجزائر 

 ع/وزير التعميم العالي والبحث العممي
 األمين العام

 غوالي نور الدين

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يتـضمـن تجديــد تـشكـيــمــة لـجنـة الخــدمــات اإلجتـمــاعيــة   2021ماي  09مـؤرخ فـي /أ.ع 34رقم  قــرار

 ــامعـة سيدي بمعباسلــدى ج
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 

، 2006يوليػػػػػو سػػػػنة  15الموافػػػػػق  1427جمػػػػادػ الثانيػػػػػة عػػػػاـ  19المػػػػؤرخ فػػػػي  03-06بمقتضػػػػى األمػػػػر رقػػػػـ  -
 .المتضمف القانػػوف األساسي العاـ لموظيفة العمومية

، المحػػػدد 1982مػػػايو سػػػنة  15فػػػق الموا 1402رجػػػب عػػػاـ  21المػػػؤرخ فػػػي  179-82بمقتضػػػى المرسػػػـو رقػػػـ  -
 .لمحتوػ الخدمػػات االجتماعيػػػة وكيفية تمويػػميا
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، 1982سػػػػبتمبر سػػػػنة  11الموافػػػػق  1402ذؼ القعػػػػدة عػػػػاـ  23المػػػػؤرخ فػػػػي  303-82بمقتضػػػػى المرسػػػػـو رقػػػػـ  -
          االجتماعية. المتعمق بتسيير   الخدمات

 ، يتضمف2021فبراير سنة  21الموافق  1442ب عاـ رج 9المؤرخ في  78-21بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -
  .تعييف أعضاء الحكومة

، 2013ينػاير سػنة  30الموافػق  1434ربيػع األوؿ عػاـ  18المؤرخ فػي  77-13بمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
 .المحدد لصالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي

ذؼ رقػـ ػرسـو التنفيػػـ المػػدؿ ويتمػػ، يع2015ارس سنة ػم 11خ في ؤر ػالم 89-15ـ ػذؼ رقػوـ التنفيػمرسػالبمقتضى  -
 .، المتضمف إنشاء جامعػة سيدؼ بمعباس1989أوت سنة  01المؤرخ في  89-141

، المتضمف فػرز األصوات اإلنتخػاب لممثمي األساتذة في لجنػة 2021 أفريل سنة 11 نظػػًػػػرا  لممحضر المؤرخ في -
 .سيدؼ بمعباسجامعة الخدمػات اإلجتماعية لدػ 

، المتضػػمف تزكيػػة الفػػروع النقابيػػة لممثمػػي العمػػاؿ فػػي لجنػػػة 2021 مػػارس سػػنة 18 نظػػًػػػػػرا لممحضػػر المػػؤرخ فػػي -
 الخدمػات االجتماعية.

، المتضمف فػرز األصوات اإلنتخػاب لممثمي األساتذة في لجنػة 2021 أفريل سنة 11 نظػػًػػػرا  لممحضر المؤرخ في -
 .سيدؼ بمعباستماعية لدػ جامعة الخدمػات اإلج

، المتضػمف تنصػيب أعضػاء لجنػة الخدمػػات االجتماعيػة لػدػ 2021 أفريػل سػنة 24 نظػػًػػػرا  لممحضػر المػؤرخ فػي -
 جامعة سيدؼ بمعباس.

 

 ُيـقـــــّرر
 

 تجدد تشكيمة لجنة الخدمات اإلجتماعية لدػ جامعة سيدؼ بمعباس. المـادة األولى:
 نة الخدمات اإلجتماعية مف األعضاء اآلتية أسماؤىـ:تتكوف لج :2المــادة 

 األعضاء الدائمون:
 ميمودؼ فريد -03 صديقي عبد النور -02 رفاس سميرة -01
 بوزوينة عبد المجيد -06 خفوس أسامة -05 سومار عبد القادر -04
 بوسبحة دمحم زواوؼ  -09 لزاز مصطفى -08 زوبة معاشو -07

 

 األعضاء اإلضافيون :
 بسيني دمحم -03 والي عبد الرزاؽ -02 بوزيدؼ يحي -01

 ( سنوات إبتداء مف تاريخ اإلمضاء عمى القرار.03تسرؼ عيدة ىذه المجنة لمدة ثالث ) :3المـــــادة 
يكمف السيػد مديػر جامعة سيدؼ بمعباس بتنفيػذ ىػذا القػرار والذؼ سينشر في النشرة الرسمية لوزارة  :4المـــــادة 

 ػـ العالي والبحث العممي.التعمي
 

 2021ماي  09حرر بالجزائر في: 
 ع/وزير التعميم العالي والبحث العممي

 األمين العام
 غوالي نور الدين

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 الدولة والـمـجتمع"يتضمن  إنشاء وحدة  بـحث "، 2021ماي  10/م.ع.ب.ع.ت.ت/ مؤرخ في 218رقم  قــرار
 2لدى جامعة وىران 

 

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

  .والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة
، 1999أكتوبر سنة  31الموافق  1420رجب عاـ  21المؤرخ في  243-99وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 عممي والتطوير التكنولوجي وسيرىا.الذؼ يحدد تنظيـ المجاف القطاعية الدائمة لمبحث ال
، 1999نوفمبر سنة  16الموافق   1420شعباف عاـ  8المؤرخ في  99-257وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 منو. 1الفقرة  9سيما المادة الذؼ يحدد كيفيات إنشاء وحدات البحث وتنظيميا وسيرىا، ال
، 2013جانفي  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  13-77وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 ير التعميـ العالي والبحث العممي.الذؼ يحدد صالحيات وز 
، 2014ر سبتمب 22الموافق  1435ذؼ القعدة عاـ  27المؤرخ في  14-261وبمقتضى المرسـو التنفيذؼ رقـ  -

 .2المتضمف إنشاء جامعة وىراف
جانفي سنة  11الموافق  1441جمادػ األولى عاـ  15المؤرخ في  20-04وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 خص ألعضاء الحكومة تفويض إمضائيـ.، الذؼ ير 2020
اء المجنة ، الذؼ يحدد القائمة االسمية ألعض2016ديسمبر سنة  8المؤرخ في  1740وبمقتضى القرار رقـ  -

 ة التعميـ العالي والبحث العممي،.القطاعية الدائمة لمبحث العممي والتطوير التكنولوجي لوزار 
، والمتضمف تفويض باإلمضاء إلى السيد المدير العاـ 2020جويمية  29المؤرخ في  550وبمقتضى القرار رقـ  -

 مبحث العممي والتطوير التكنولوجي.ل
القطاعية الدائمة لمبحث العممي والتطوير التكنولوجي لوزارة التعميـ العالي والبحث وبعد اإلطالع عمى رأؼ المجنة  -

 .2020ديسمبر  24و 23المنعقدة في  2020العممي في دورتيا األولى 
 

 ُيـقـــــّرر
 

 1420شعباف عاـ  8المؤرخ في  257-99مف المرسـو التنفيذؼ رقـ  9تطبيقا ألحكاـ المادة  :األولى المادة
وحدة بحث بعنواف "الدولة  2، المذكور أعاله، تنشأ لدػ جامعة وىراف 1999نوفمبر سنة  16فق الموا

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

 

 2021 ماي 10 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العمميع/

 المدير العام
 عممي والتطوير التكنولوجيلمبحث ال

 األستاذ حفيع أوراق
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ



  2021-الثاني الثالثي-النشرة الرسمية                      -قانونيةمديرية الشؤون ال-                     وزارة التعميم العالي والبحث العممي   238

 

 

 

يتضمن حل وحدة  البحث في عمم المناعة ، 2021ماي  10/م.ع.ب.ع.ت.ت/ مؤرخ في 219رقم  قــرار
 مركز البحث في البيوتكنولوجيا لباثولوجيا المناعية المنشأة لدىوا

 

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

  .والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة
، 1999أكتوبر سنة  31الموافق  1420رجب عاـ  21ؤرخ في الم 243-99وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .الذؼ يحّدد تنظيـ المجاف القطاعية الدائمة لمبحث العممي والتطوير التكنولوجي وسيرىا
، 1999نوفمبر سنة  16الموافق  1420شعباف عاـ  8المؤرخ في  257-99وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .منو 10بحث وتنظيميا وسيرىا، السّيما المادة الذؼ يحّدد كيفيات إنشاء وحدات ال
، 2007أكتوبر سنة  31الموافق  1428شواؿ عاـ  19المؤرخ في  338-07وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .والمتضمف إنشاء مركز البحث في البيوتكنولوجيا
نوفمبر سنة  24الموافق  1432ذؼ الحجة عاـ  28المؤرخ في  396-11وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

  .، الذؼ يحّدد القانوف األساسي النموذجي لممؤسسة العمومية ذات الطابع العممي والتكنولوجي2011
، 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .الذؼ يحّدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
جانفي سنة  11الموافق  1441جمادػ األولى عاـ  15المؤرخ في  04-20قتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ وبم -

   .، الذؼ يرخص ألعضاء الحكومة تفويض إمضائيـ2020
، المتضمف إنشاء وحدة البحث في عمـ المناعة 2015مارس سنة  15المؤرخ في  130وبمقتضى القرار رقـ  -

 .ز البحث في البيوتكنولوجياوالباثولوجيا المناعية لدػ مرك
، والمتضمف التفويض باإلمضاء لمسيد المدير العاـ 2020جويمية سنة  29المؤرخ في  550وبمقتضى القرار رقـ  -

   .لمبحث العممي والتطوير التكنولوجي
قدة في وبعد اإلطالع عمى رأؼ المجنة القطاعية الدائمة لمبحث العممي والتطوير التكنولوجي خالؿ دورتيا المنع -

 .2020ديسمبر  24و 23
 ُيـقـــــّرر

 

تحل وحدة البحث في عمـ المناعة والباثولوجيا المناعية المنشأة لدػ مركز البحث في البيوتكنولوجيا،  المادة األولى:
 ، والمذكور أعاله. 2015مارس سنة  15المؤرخ في  130بموجب القرار رقـ 

 مية لمتعميـ العالي والبحث العمميينشر ىذا القرار في النشرة الرس :2المادة 
 2021 ماي 10 فيحرر بالجزائر 

 وزير التعميم العالي والبحث العمميع/
 المدير العام

 لمبحث العممي والتطوير التكنولوجي
 األستاذ حفيع أوراق

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 المجمس العممييحدد القائمة االسمية ألعضاء ، 2021 ماي 11مؤرخ في  567رقم  قــرار
 أم البواقي-بجامعة العربي بن مييديلمعيد تسيير التقنيات الحضرية 

 

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

 المتضمف تعييف أعضاء الحكومة.
غشت سنة   23الموافق  1424جمادػ الثانية عاـ  24المؤرخ في 279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 نظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ.الذؼ يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بت 2003
 2009 يناير سنة 4الموافق  1430محـر عاـ  7المؤرخ في  06-09التنفيذؼ رقـ  وبمقتضى المرسوـ -

 المعّدؿ والمتّمـ. والمتضمف إنشاء جامعة أـ البواقي،
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .لبحث العمميالذؼ يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي وا
المجمس العممي لمعيد تسيير التقنيات الحضرية بجامعة العربي بف بوبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة  -

 .2021أفريل  06أـ البواقي المؤّرخ في -مييدؼ
 

 ُيـقـــــّرر

 

ادػ الثانية عاـ جم 24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذؼ رقـ  67تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد 2003غشت سنة  23الموافق  1424

-بجامعة العربي بف مييدؼالمجمس العممي لمعيد تسيير التقنيات الحضرية القائمة االسمية ألعضاء 
 أـ البواقي.

بجامعة العربي بف مي لمعيد تسيير التقنيات الحضرية المجمس العمتحدد القائمة االسمية ألعضاء  :2المادة 
 أـ البواقي، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.-مييدؼ

أـ البواقي، كل فيما يخصو، -يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة العربي بف مييدؼ :3المادة 
 تعميـ العالي والبحث العممي.بتطبيق ىذا القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لم

 

 2021 ماي 11في حرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 المجمس العممييحدد القائمة االسمية ألعضاء  الذي 2021ماي  11مؤرخ في ال 567قم ر رار ــق بالقــممح
 أم البواقي-لمعيد تسيير التقنيات الحضرية بجامعة العربي بن مييدي

 

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
ر تسيي، ممّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عف قسـ لممعيدرئيس المجمس العممي  بوشماؿ الصالح 1

 التقنيات الحضرية
 مدير المعيد شواؼ السعيد 2
 مدير مساعد مكّمف بالدراسات والمسائل المرتبطة بالطمبة بولكعيبات عبد الرزاؽ 3
 مكّمف بما بعد التدّرج والبحث العممي والعالقات الخارجيةمدير مساعد  جقجاؽ عبد الرزاؽ 4
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 حضريةتسيير التقنيات الرئيس قسـ  بركاني حساـ الديف 5
 تسيير التقنيات الحضريةممّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عف قسـ  بف غضباف فؤاد 6
 ممّثل عف األساتذة المساعديف غزاؿ عماد 7
 ممّثل عف األساتذة المساعديف شمامي عباس 8

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 المكونة لكمية األقسام إنشاء يتضمن، 2021ماي  11مؤرخ في  568رقم  قــرار

 غميزانلدى جامعة  العموم االقتصادية والتجارية وعموم التسيير
 

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

 .كومةوالمتضمف تعييف أعضاء الح
غشت سنة  23الموافق  1424جمادػ الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .منو 34الذؼ يحدد ميػاـ الجامعػة والقواعػد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدؿ و المتمـ، السيما المادة  2003
 2013يناير سنة  30الموافق  1434وؿ عاـ ربيع األ 18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .الذؼ يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
سنة  نوفمبر 22الموافق  1442عاـ  الثانيربيع  6المؤرخ في  339-20وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

  .غميزاف ،   والمتضمف إنشاء جامعة2020
 ُيـقـــــّرر

 

 عاـ الثانية جمادػ 24 في المؤرخ 279-03 رقـ التنفيذؼ المرسوـ مف 34 المادة ألحكاـ تطبيقا :األولى المادة
 إنشػاء إلى القرار ىذا ييدؼ أعاله، والمذكور والمتمـ، المعدؿ ،2003 سنة غشت 23 الموافق 1424
 لدػ جامعة غميزاف. راالقتصادية والتجارية وعمـو التسيي العمـو لكمية المكونػة األقسػاـ

 :التالية األقساـ -غميزاف جامعة– راالقتصادية والتجارية وعمـو التسيي العموـ كمية لدػ تنشأ  :2 دةالما
 االقتصادية العموـ قسـ، 
 ،قسـ عمـو التسيير 
 ،قسـ العمـو التجارية 
 .قسـ العمـو المالية والمحاسبة 

، كل فيما يخصو، بتنفيذ ىذا غميزافعة ومدير جامالعاـ لمتعميـ والتكويف العالييف مدير ال السيد يكمف :3لمادة ا
 القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

 2021 ماي 11 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 لدى العموم والتكنولوجياالمكونة لكمية  األقسام إنشاء يتضمن، 2021ماي  11مؤرخ في  569رقم  قــرار
 غميزانجامعة 
 

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

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

 .منو 34الذؼ يحدد ميػاـ الجامعػة والقواعػد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدؿ و المتمـ، السيما المادة  2003
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .الذؼ يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
سنة  نوفمبر 22الموافق  1442عاـ  الثانيربيع  6المؤرخ في  339-20وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

  .غميزاف إنشاء جامعة،   والمتضمف 2020
 ُيـقـــــّرر

 

 عاـ الثانية جمادػ 24 في المؤرخ 279-03 رقـ التنفيذؼ المرسوـ مف 34 المادة ألحكاـ تطبيقا :األولى المادة
 إلى القرار ىذا ييدؼ أعاله، المذكور و والمتمـ، المعدؿ ،2003 سنة غشت 23 الموافق 1424
 لدػ جامعة غميزاف. والتكنولوجيا العموـ لكمية المكونػة األقسػاـ إنشػاء

 :التالية األقساـ -غميزاف جامعة– العموـ والتكنولوجيا كمية لدػ تنشأ  :2 المادة
 الرياضيات قسـ، 
 ،قسـ اإلعالـ اآللي 
 ،قسـ الفيزياء 
 .قسـ الكيمياء 
 االلكتروتقني واآللية قسـ، 
 ،قسـ ىندسة الطرائق 
 ،قسـ اليندسة الميكانيكية 
 دنية واألشغاؿ العمومية،قسـ اليندسة الم 
 ،قسـ العمـو الفالحية 
 .قسـ العمـو البيولوجيا 

، كل فيما يخصو، بتنفيذ ىذا غميزافومدير جامعة العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف مدير ال السيد يكمف :3لمادة ا
 القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

 2021 ماي 11 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 غميزانلدى جامعة  الحقوق لكمية  المكونة األقسام إنشاء يتضمن، 2021ماي  11مؤرخ في  570رقم  قــرار
 

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

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

 .منو 34الذؼ يحدد ميػاـ الجامعػة والقواعػد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدؿ و المتمـ، السيما المادة  2003
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .والبحث العممي الذؼ يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي
سنة  نوفمبر 22الموافق  1442عاـ  الثانيربيع  6المؤرخ في  339-20وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

  .غميزاف ،   والمتضمف إنشاء جامعة2020
 ُيـقـــــّرر

 

 عاـ الثانية جمادػ 24 في المؤرخ 279-03 رقـ التنفيذؼ المرسوـ مف 34 المادة ألحكاـ تطبيقا :األولى المادة
 إنشػاء إلى القرار ىذا ييدؼ أعاله، والمذكور والمتمـ، المعدؿ ،2003 سنة غشت 23 الموافق 1424
 لدػ جامعة غميزاف. الحقوؽ  لكمية المكونػة األقسػاـ

 :التالية األقساـ -غميزاف جامعة– الحقوؽ  كمية لدػ تنشأ  :2 المادة
 القانوف الخاص قسـ، 
 ،قسـ العاـ 
 ،قسـ العمـو السياسية 

، كل فيما يخصو، بتنفيذ ىذا غميزافومدير جامعة العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف مدير ال السيد يكمف :3لمادة ا
 القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

 2021 ماي 11 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 لدى اآلداب والمغاتالمكونة لكمية  األقسام إنشاء يتضمن، 2021ماي  11مؤرخ في  571رقم  قــرار
 غميزانجامعة 
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2021فبراير سنػة  21الموافق  1442ـ رجب عا 9المػؤرخ في  78-21بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

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

 .ومن 34الذؼ يحدد ميػاـ الجامعػة والقواعػد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدؿ و المتمـ، السيما المادة  2003
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 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
 .الذؼ يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي

سنة  نوفمبر 22الموافق  1442عاـ  الثانيربيع  6المؤرخ في  339-20وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
 .غميزاف ف إنشاء جامعة،   والمتضم2020

 ُيـقـــــّرر
 

 عاـ الثانية جمادػ 24 في المؤرخ 279-03 رقـ التنفيذؼ المرسوـ مف 34 المادة ألحكاـ تطبيقا :األولى المادة
 إنشػاء إلى القرار ىذا ييدؼ أعاله، والمذكور والمتمـ، المعدؿ ،2003 سنة غشت 23 الموافق 1424
 لدػ جامعة غميزاف. والمغات اآلداب لكمية المكونػة األقسػاـ

 :التالية األقساـ -غميزاف جامعة– اآلداب والمغات كمية لدػ تنشأ  :2 المادة
 المغة العربية قسـ، 
 ،قسـ المغة الفرنسية 
 ،قسـ المغة االنجميزية 

نفيذ ىذا ، كل فيما يخصو، بتغميزافومدير جامعة العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف مدير ال السيد يكمف :3لمادة ا
 القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

 2021 ماي 11 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 العموم االجتماعية واإلنسانيةالمكونة لكمية  األقسام إنشاء يتضمن، 2021ماي  11مؤرخ في  572رقم  قــرار

 غميزانلدى جامعة 
 

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

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

 .منو 34الذؼ يحدد ميػاـ الجامعػة والقواعػد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدؿ والمتمـ، السيما المادة  2003
 2013اير سنة ين 30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .الذؼ يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
سنة  نوفمبر 22الموافق  1442عاـ  الثانيربيع  6المؤرخ في  339-20وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

  .غميزاف والمتضمف إنشاء جامعة ،2020
 ُيـقـــــّرر
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 عاـ الثانية جمادػ 24 في المؤرخ 279-03 رقـ التنفيذؼ المرسوـ مف 34 المادة ألحكاـ تطبيقا :األولى المادة
 إنشػاء إلى القرار ىذا ييدؼ أعاله، والمذكور والمتمـ، المعدؿ ،2003 سنة غشت 23 الموافق 1424
 لدػ جامعة غميزاف. العمـو االجتماعية واإلنسانية لكمية المكونػة األقسػاـ

 :التالية األقساـ -غميزاف جامعة– إلنسانيةالعمـو االجتماعية وا كمية لدػ تنشأ  :2 المادة
 عمـ النفس وعمـو التربية قسـ، 
 ،قسـ عمـ االجتماع والفمسفة 
 ،قسـ التاريخ 
 ،قسـ عمـ اإلعالـ واالتصاؿ 

، كل فيما يخصو، بتنفيذ ىذا غميزافومدير جامعة العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف مدير ال السيد يكمف :3لمادة ا
 شر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.القرار الذؼ سين

 2021 ماي 11 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 شكـيـمـة لـجنـة الخـدمــات اإلجتـمــاعيـة يتـضمـن تجديــد تـ 2021ماي  11مـؤرخ فـي /أ.ع 35قــرار رقم 
 لـدى المـدرسـة الوطنية العميا لإلعالم اآللي

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، 2006يوليػو سنة  15الموافػق  1427جمادػ الثانيػة عاـ  19المؤرخ في  03-06بمقتضى األمر رقـ  -

 .لعموميةالمتضمف القانػػوف األساسي العاـ لموظيفة ا
، المحدد 1982مايو سنة  15الموافق  1402رجب عاـ  21المؤرخ في  179-82بمقتضى المرسوـ رقـ  -

 .لمحتوػ الخدمػػات االجتماعيػػػة وكيفية تمويػػميا
، 1982سبتمبر سنة  11الموافق  1402ذؼ القعدة عاـ  23المؤرخ في  303-82بمقتضى المرسوـ رقـ  -

          .جتماعيةاإل المتعمق بتسيير   الخدمات
 ، يتضمف2021فبراير سنة  21الموافق  1442رجب عاـ  9المؤرخ في  78-21بمقتضى المرسـو الرئاسي رقـ  -

  .تعييف أعضاء الحكومة
، المتضمف تحويل المعيد الوطني 2008جويمية سنة  14المؤرخ في  220-08المرسـو التنفيذؼ رقـ بمقتضى  -

  .درسة خارج الجامعةلمتكويف في اإلعالـ اآللي إلى م
، 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13بمقتضى المرسـو التنفيذؼ رقـ  -

 .المحدد لصالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
ات ، المتضمف التشكيمة النيائية ألعضاء لجنة الخدم2021 أفريل سنة 04 نظػػػػًػرا  لممحضر المؤرخ في -

 المدرسة الوطنية العميا لإلعالـ اآللي. اإلجتماعية  لدػ
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 ُيـقـــــّرر
 

 تجدد تشكيمة لجنة الخدمات اإلجتماعية لدػ المدرسة الوطنية العميا لإلعالـ اآللي. المـادة األولى:
 تتكوف لجنة الخدمات اإلجتماعية مف األعضاء اآلتية أسماؤىـ : :2المـادة 

 األعضاء الدائمون:
 مخموؼ حكيمة -03 عياشي فريدة -02 جياللي فاطمة -01
 شعالؿ رشيد -06 بف شريف عبد الوىاب -05 حداد دياب -04

 

 األعضاء اإلضافيون :
   مساط عمي -02 تارقي عبد الرؤوؼ -01

 

 ( سنوات إبتداء مف تاريخ اإلمضاء عمى القرار.03تسرؼ عيدة ىذه المجنة لمدة ثالث ) :3المـادة 
يكمف السيػد مديػر المدرسة الوطنية العميا لإلعالـ اآللي بتنفيػذ ىػذا القػرار والذؼ سينشر في النشرة  :4 المـادة

 الرسمية لمتعميػـ العالي والبحث العممي.
 2021ماي  11حرر بالجزائر في: 

 ع/وزير التعميم العالي والبحث العممي
 األمين العام

 غوالي نور الدين
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  2014جانفي   4المؤرخ في 03يعدل القرار رقم ، 2021ماي  16/م.ع.ب.ع.ت.ت/ مؤرخ في 238رقم  قــرار

لكترونية لدى مركز تنمية التكنولوجيات المتطورة  المتضمن إنشاء وحـدة البحث بعنوان المركبات واألجيزة األبتوا 
 

 عالي والبحث العممي،إن وزير التعميم ال
، 2015ديسمبر سنة  30الموافق  1437ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  21-15بمقتضى القانوف رقـ  -

 .المتضمف القانوف التوجييي حوؿ البحث العممي والتطوير التكنولوجي، المعدؿ
المتضمف ، 1988مارس سنة  22الموافق  1408شعباف عاـ  4المؤرخ في  61-88وبمقتضى المرسوـ رقـ  -

 لوجيات المتطورة، المعدؿ والمتمـ.إنشاء مركز تنمية التكنو 
، 2021فبراير سنة  21الموافق  1442رجب عاـ  9المؤرخ في  78-21وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 .المتضمف تعييف أعضاء الحكومة
، 1999وبر سنة أكت 31الموافق  1420رجب عاـ  21المؤرخ في  243-99وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .الذؼ يحدد تنظيـ المجاف القطاعية الدائمة لمبحث العممي والتطوير التكنولوجي وسيرىا
، 1999نوفمبر سنة  16الموافق  1420شعباف عاـ  8المؤرخ في  257-99وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 حث وتنظيميا وسيرىا.الذؼ يحدد كيفيات إنشاء وحدات الب
نوفمبر سنة  24الموافق  1432ذؼ الحجة عاـ  28المؤرخ في  396-11تنفيذؼ رقـ وبمقتضى المرسوـ ال -

 ة ذات الطابع العممي والتكنولوجي.، الذؼ يحدد القانوف األساسي النموذجي لممؤسسة العمومي2011
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، 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
 .لذؼ يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العمميا

جانفي سنة  11الموافق  1441جمادػ األولى عاـ  15المؤرخ في  04-20وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
   .، الذؼ يرخص ألعضاء الحكومة تفويض إمضائيـ2020

البحث في المركبات واألجيزة ، المتضمف إنشاء وحدة 2014جانفي  4المؤرخ في  03وبمقتضى القرار رقـ  -
لكترونية لدػ مركز تنمية التكنولوجيات المتطورة  .األبتوا 

، والمتضمف التفويض باإلمضاء لمسيد المدير العاـ 2020جويمية سنة  29المؤرخ في  550وبمقتضى القرار رقـ  -
   .لمبحث العممي والتطوير التكنولوجي

بحث العممي والتطوير التكنولوجي خالؿ دورتيا المنعقدة شير أكتوبر وبناًء عمى رأؼ المجنة القطاعية الدائمة لم -
 .2018سنة 

 ُيـقـــــّرر
 

والمذكور أعاله، وتحّرر كما  2014جانفي  4المؤرخ في  03تعدؿ المادة األولى مف القرار رقـ  المادة األولى:
 يأتي: 

مف المرسوـ التنفيذؼ رقـ      21دة والما 9تطبيقا ألحكاـ الفقرة األولى مف المادة  المادة األولى:"
، والمذكور أعاله، 1999نوفمبر سنة  16الموافق  1420شعباف عاـ  8 المؤرخ في 99-257

ييدؼ ىذا القرار إلى إنشاء "وحدة البحث في عمـو وتكنولوجيات النانو" لدػ مركز تنمية 
 التكنولوجيات المتطورة، تدعى في صمب النص "وحدة بحث."

 والمذكور أعاله، وتحّرر كما يأتي:  2014جانفي  4المؤرخ في  03مف القرار رقـ  03عدؿ المادة ت :2 المادة
 257-99مف المرسوـ التنفيذؼ رقـ  6تتولى وحدة البحث زيادة عمى المياـ المحددة في المادة : 3المادة "

 تي:، والمذكور أعاله، ما يأ1999نوفمبر  16الموافق  1420شعباف عاـ  8المؤرخ في 
إكتساب وتطوير الخبرات التجريبية في مجاؿ عمـو وتكنولوجيات النانو والمشاركة في تأسيس  -

في ىذا المجاؿ عمى   تقاليد البحث التجريبي في البالد، وكذلؾ دعـ ىياكل البحث والتطوير
 .مستوػ الصناعة الوطنية

 .وضع تقنيات تصنيع وتوصيف المواد بمقياس النانو والتحكـ فييا -
ب ودراسة الخصائص األساسية الفيزيائية والكيميائية واإللكترونية لألنظمة الحديثة تركي -

دماجيا في تطبيقات تكنولوجية  .لممواد، وا 
التحكـ في تكنولوجيا الفراغ شبو التاـ وكذا تكنولوجيا التبريد العالي الالزمتيف في تقنيات  -

 .التوصيف بمقياس النانو
وتكنولوجيات النانو في الجامعة الجزائرية وعند الشركاء  تعميـ ونشر مفاىيـ وفوائد عموـ -

 االجتماعييف واالقتصادييف وكذلؾ لدػ عامة الجميور."
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 والمذكور أعاله، وتحّرر كما يأتي:  2014جانفي  4المؤرخ في  03مف القرار رقـ  04تعدؿ المادة  :3 المادة
  تتشكل وحدة البحث مف قسمي بحث وورشة: :4المادة "

 والتحميل الطيفي، المجيرؼ بالمسبار الماسح لبحث: الفحصقسـ ا 
 ةقسـ البحث: األجيزة النانومتري، 
 .ورشة: تكنولوجيا الفراغ والفراغ شبو التاـ 

 .(.................................."والباقي بدون تغيير..................................)
 لرسمية لمجميورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.ينشر ىذا القرار في الجريدة ا :4 المادة

 2021 ماي 16 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العمميع/

 المدير العام
 لمبحث العممي والتطوير التكنولوجي

 األستاذ حفيع أوراق
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

    2021ماي  23ع.ب.ت.ت/ مؤرخ في  /م.241 رقم قــرار
 يتضمن إنشاء مخابر بحث لدى بعض مؤسسات التعميم العالي

 

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

 .والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة
أوت سنة  23الموافق  1424جمادػ الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03التنفيذؼ رقـ  وبمقتضى المرسوـ -

 .، الذؼ يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدؿ والمتمـ2003
، 2005أوت سنة  16الموافق  1426رجب عاـ  11المؤرخ في  299-05وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .المركز الجامعي والقواعد الخاصة بتنظيمو وسيرهالذؼ يحدد مياـ 
جانفي سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .، الذؼ يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي2013
جانفي سنة  30الموافق  1434 ربيع األوؿ عاـ 18المؤرخ في  81-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .، الذؼ يحدد مياـ المديرية العامة لمبحث العممي والتطوير التكنولوجي وتنظيميا2013
، 2016يونيو سنة  14الموافق  1437رمضاف عاـ  9المؤرخ في  176-16وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .الذؼ يحدد القانوف األساسي النموذجي لممدرسة العميا
غشت سنة  13الموافق  1440ذؼ الحجة عاـ  12المؤرخ في  231-19المرسوـ التنفيذؼ رقـ وبمقتضى  -

  .منو 1الفقرة  9، الذؼ يحدد كيفيات إنشاء مخابر البحث وتنظيميا وسيرىا، السيما المادة 2019
غشت سنة  13الموافق  1440ذؼ الحجة عاـ  12المؤرخ في  232-19وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

  .، الذؼ يحدد مياـ الوكاالت الموضوعاتية لمبحث وتنظيميا وسيرىا2019
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جانفي سنة  11الموافق  1441جمادػ األولى عاـ  15المؤرخ في  04-20وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
  .، الذؼ يرخص ألعضاء الحكومة تفويض إمضائيـ2020

لمتضمف التفويض باإلمضاء لمسيد المدير العاـ ، وا2020جويمية سنة  29المؤرخ في  550وبمقتضى القرار رقـ  -
   .لمبحث العممي والتطوير التكنولوجي

وبعد اإلطالع عمى رأؼ المجمس العممي لموكالة  الموضوعاتية لمبحث في العمـو االجتماعية واإلنسانية المنعقد  -
  .2021أفريل  25فيفرؼ و 3بتاريخ 

الموضوعاتية لمبحث في عموـ الطبيعة والحياة المنعقد بتاريخ  وبعد اإلطالع عمى رأؼ المجمس العممي لموكالة  -
  .2021مارس  24

 .وبناء عمى اقتراح مدراء مؤسسات التعميـ العالي -
 ُيـقـــــّرر

 

 1440ذؼ الحجة عاـ  12المؤرخ في  231-19مف المرسوـ التنفيذؼ رقـ  9طبقا ألحكاـ المادة  :األولىالمادة 
المذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى إنشاء مخابر بحث لدػ بعض ، 2019غشت سنة  13الموافق 

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

 2021 ماي 23 فيزائر حرر بالج
 وزير التعميم العالي والبحث العمميع/

 المدير العام لمبحث العممي والتطوير التكنولوجي
 األستاذ: حفيع أوراق

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 /م.ع.ب.ت.ت المتضمن إنشاء مخابر بحث لدى بعض مؤسسات التعميم العالي241رقم ر ممحق القرا

  :جامعة أدرار 
 مخبر المغة، الخطاب وتعدد المغات، .1

 :جامعة األغواط 
 مخبر الفمسفة وتنمية المجتمع، .2

 :جامعة األمير عبد القادر لمعموم اإلسالمية 
 ة،مخبر البحث في الدراسات القانونية والفقيية المقارن .3

  2جامعة البميدة: 
 مخبر البحث المتعدد التخصصات وتعميمية المغات والثقافات في الجزائر، .4

 :جامعة البويرة 
 مخبر التاريخ المحمي والذاكرة الجماعية والمقاربات الجديدة، .5
 مخبر الفرد العائمة والمجتمع: مقاربة نفسية اجتماعية، .6
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  1جامعة الجزائر: 
 مخبر القانوف االقتصادؼ، .7
 آليات تحقيق التنمية الشاممة في الجزائر، مخبر .8
 مخبر القانوني لمذكاء االصطناعي والمجتمع، .9

  2جامعة الجزائر: 
 مخبر عمـ النفس اإلجراـ: تنميط الجاني وأساليب الوقاية والعالج، .10
 مخبر المغة والمعرفة: النمو واالضطرابات، .11

  3جامعة الجزائر: 
 واألفاؽ،مخبر السياسة الدفاعية لمجزائر: الواقع  .12
 مخبر الرقمنة واالستشراؼ االقتصادؼ في الجزائر، .13
 السياسي،-مخبر البحوث االستراتيجية حوؿ السياسة الخارجية الجزائرية نحو محيطيا الجيو .14
 مخبر استراتيجيات التحوؿ االقتصادؼ، .15
 مخبر التحديات االفريقية الراىنة ومكانة الجزائر منيا، .16
 عمومي،مخبر الحوكمة وعصرنة المناجمت ال .17
 مخبر وسائل االتصاؿ واألمف الصحي، .18
 مخبر التشريعات اإلعالمية وأخالقيات المينة في الجزائر، .19
 مخبر اقتصاد البيئة والطاقة والصحة العمومية،  .20

 :جامعة الجمفة 
 مخبر قضايا األدب والثقافة الشعبية والترجمة، .21

 :جامعة الشمف 
 مخبر المقاوالتية وحوكمة المؤسسات، .22

 جامعة الطارف: 
 مخبر تعميمية المغات والتواصل في ظل التكنولوجيات الحديثة، .23

 :جامعة المدية 
 مخبر االتصاؿ السياسي واالجتماعي في الجزائر، .24
 مخبر عمـو التربية لمتوجيو واالرشاد، .25

 :جامعة المسيمة 
 مخبر البيولوجيا: تطبيقات في الصحة والػمحيط، .26
 ية واإلدارات العمومية،مخبر الرقمنة في المؤسسات اإلقتصادية واإلعالم .27
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 :جامعة الوادي 
 مخبر التداوليات وتػحميل الخطاب، .28

 :جامعة أم البواقي 
 مخبر دراسات اإلعالـ والوسائط الرقمية، .29
 مخبر تعميمية، تمفع، عينة، لسانيات، تفاعل ثقافي، .30
 مخبر الدراسات اإلستشراقية الحماية المغوية واالجتماعية، .31

  1جامعة باتنة: 
 الثقافية واإلنسانيات الرقمية، مخبر الدراسات .32
 مخبر الفقو اإلسالمي ومستجدات العصر، .33
 مخبر البحث في إستراتيجية المؤسسة والتسويق، .34

  2جامعة باتنة: 
 مخبر االستراتيجيات الحديثة لتطوير ممارسة النشاطات البدنية والرياضية، .35

 :جامعة برج بوعريريج 
 مخبر الصحة والػمحيط، .36
 واألدبية المعاصرة، مخبر الدراسات المغوية .37
 مخبر الثقافة الوطنية في األدب الجزائرؼ الحديث والمعاصر، .38
 مخبر دراسة وتحميل المشكالت االجتماعية في الجزائر، .39

 :جامعة بسكرة 
 مخبر تطوير أنظمة المراقبة الذكية والذاتية في الزراعة بالمناطق الجافة، .40
 راء الشرقية عبر العصور،مخبر الدراسات التاريخية والحضارية لألوراس والصح .41
 مخبر دراسات متعددة التخصصات في المغة والثقافة، .42
 مخبر تطبيقات الذكاء االصطناعي في المعالجة المغوية وتحميل الخطاب، .43

 :جامعة بشار 
 مخبر الدراسات اإلنسانية واالجتماعية في الجزائر، .44

 :جامعة بومرداس 
 مخبر تمويل التنمية في االقتصاد الجزائرؼ، .45

 ة تامنغست:جامع 
 مخبر رىانات االستثمار والتنمية المستدامة في المناطق الحدودية، .46
 مخبر استراتجيات التنمية في المناطق الحدودية بالجنوب الكبير، .47
 مخبر توطيف عمـ النفس باالىقار والتيدكمت، .48
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 :جامعة تبسة 
 مخبر الدراسات المغوية واألدبية والنقدية والمقاربات البينية، .49
 سات اإلستراتيجية والتنمية في الوطف العربي،مخبر الدرا .50

 :جامعة تممسان 
 مخبر الوراثة التطبيقية في اليندسة الزراعية والبيئة والصحة العامة، .51
 مخبر الدراسات اإلستراتيجية والبحوث السياسية، .52

 :جامعة تيارت 
 مخبر البحث واالستشراؼ في الدراسات السياسية المقارنة، .53
 واإلبداع األدبي،مخبر المغات والتخيالت  .54

 :جامعة جيجل 
 مخبر المقاوالتية واستراتيجيات االبتكار في بيئة الماؿ واألعماؿ، .55
 مخبر البحث في المالية العمومية واألسواؽ المالية، .56

 :جامعة خميس مميانة 
 مخبر التربية والوقاية والتنمية االجتماعية المستدامة، .57
 االقتصادؼ،مخبر استراتيجيات المؤسسات الناشئة والتنويع  .58
 مخبر الدراسات األدبية والنقدية العامة والمقارنة، .59

 :جامعة خنشمة 
 مخبر المتخيل النقدؼ المعاصر والدراسات الحداثية في الفكر والمغة واألدب، .60

  2جامعة سطيف: 
 مخبر عمـ النفس المرضي وعمـ النفس العصبي، .61

 :جامعة سكيكيدة 
 مخبر الدراسات اإلعالمية واالتصالية، .62

  سيدي بمعباس:جامعة 
 مخبر قانوف المؤسسة، .63
 مخبر الدراسات واألبحاث الفمسفية، .64

 :جامعة قالمة 
 مخبر التحديات الديػموغرافية بالجزائر، .65

  1جامعة قسنطينة: 
 مخبر الدستور الجزائرؼ والدراسات القانونية االستشرافية، .66

  2جامعة قسنطينة: 
 مخبر مجتمع المدينة، .67
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  3جامعة قسنطينة: 
 الرقمي وتكنولوجيات اإلعالـ،مخبر االتصاؿ  .68
 مخبر الدولة، السياسات العامة واالستراتيجيات الحكومية، .69

  2جامعة وىران: 
 مخبر التوجيات والتحديات الجديدة لمسياسات التنموية في الجزائر، .70
 مخبر السياسة العامة واألمف اإلقميمي لمجزائر، .71
 ماج االجتماعي،مخبر ىندسة التنمية المستدامة، مسؤولية الجامعة واالند .72

 :المركز الجامعي ألفمو 
 مخبر البحث والدراسات في قضايا اإلنساف والمجتمع، .73

 :المركز الجامعي لــتــندوف 
 مخبر الدراسات األدبية والحضارية في المجاؿ األكاديمي الجزائرؼ، .74

 :المركز الجامعي لتيبازة 
 مخبر تسيير وتثميف النظـ البيئية الفالحية والمائية، .75
 مقاوالتية وتنمية السياحية،مخبر ال .76
 مخبر االقتصاد األخضر والتنمية في الجزائر، .77

 :المركز الجامعي لميمة 
 مخبر الدراسات األدبية والنقدية، .78

 :المدرسة العميا لألساتذة ببشار 
مخبر رعاية االبتكار والمؤسسة الناشئة لػخريػجي التعميـ العالي في اتجاىات التنمية المستدامة  .79

 الظروؼ الطارئة،والتعامل مع 
 :)المدرسة العميا لألساتذة ببوسعادة )والية المسيمة 

 مخبر المسألة البيداغوجية والمسائل المتعمقة بػيا. .80
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 تسيير يتضمن إنشاء مخبر بحث في، 2021ماي  23/م.ع.ب.ت.ت مؤرخ في  242رقم  قــرار
 لمؤسسات والتنمية االقتصادية" لدى جامعة التكوين المتواصل"ا

 

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

  .والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة
، 1990مايو سنة  26الموافق  1410ذؼ القعدة عاـ  2في  المؤرخ 149-90وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .المتضمف إنشاء جامعة التكويف المتواصل، وتنظيميا وعمميا
جانفي سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .، الذؼ يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي2013
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جانفي سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  81-13مقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ وب -
 .، الذؼ يحدد مياـ المديرية العامة لمبحث العممي والتطوير التكنولوجي وتنظيميا2013

غشت سنة  13الموافق  1440ذؼ الحجة عاـ  12المؤرخ في  231-19وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
  .منو 1الفقرة  9، الذؼ يحدد كيفيات إنشاء مخابر البحث وتنظيميا وسيرىا، السيما المادة 2019

غشت سنة  13الموافق  1440ذؼ الحجة عاـ  12المؤرخ في  232-19وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
   .، الذؼ يحدد مياـ الوكاالت الموضوعاتية لمبحث وتنظيميا وسيرىا2019

جانفي سنة  11الموافق  1441جمادػ األولى عاـ  15المؤرخ في  04-20لتنفيذؼ رقـ وبمقتضى المرسوـ ا -
  .، الذؼ يرخص ألعضاء الحكومة تفويض إمضائيـ2020

، والمتضمف التفويض باإلمضاء لمسيد المدير العاـ 2020جويمية سنة  29المؤرخ في  550وبمقتضى القرار رقـ  -
   .لمبحث العممي والتطوير التكنولوجي

بعد اإلطالع عمى رأؼ المجمس العممي لموكالة  الموضوعاتية لمبحث في العمـو االجتماعية واإلنسانية المنعقد و  -
  .2021أفريل  25بتاريخ 

 .وبناء عمى اقتراح مدير جامعة التكويف المتواصل -
 ُيـقـــــّرر

 

 1440ذؼ الحجة عاـ  12خ في المؤر  231-19التنفيذؼ رقـ  مف المرسوـ 9طبقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
، المذكور أعاله، ينشأ لدػ جامعة التكويف المتواصل مخبر بحث 2019غشت سنة  13الموافق 

 بعنواف "تسيير المؤسسات والتنمية االقتصادية".
 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.  :2المادة 

 2021ماي  23 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي/ع

 المدير العام لمبحث العممي والتطوير التكنولوجي
 األستاذ: حفيع أوراق

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـاعيـة يتـضمـن تجديــد تـشكـيـمـة لـجنـة الخـدمــات اإلجتـمـ 2021ماي  27مـؤرخ فـي /أ.ع 36رقم  قــرار

 لـدى المـدرسـة الوطنية المتعددة التقنيات قسنطينة
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، 2006يوليػو سنة  15الموافػق  1427جمادػ الثانيػة عاـ  19المؤرخ في  03-06بمقتضى األمر رقـ  -

 .المتضمف القانػػوف األساسي العاـ لموظيفة العمومية
، المحدد 1982مايو سنة  15الموافق  1402رجب عاـ  21المؤرخ في  179-82بمقتضى المرسوـ رقـ  -

 .لمحتوػ الخدمػػات االجتماعيػػػة وكيفية تمويػػميا
، 1982سبتمبر سنة  11الموافق  1402ذؼ القعدة عاـ  23المؤرخ في  303-82بمقتضى المرسوـ رقـ  -

          .اإلجتماعية المتعمق بتسيير الخدمات
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 ، يتضمف2021فبراير سنة  21الموافق  1442رجب عاـ  9المؤرخ في  78-21ـ الرئاسي رقـ بمقتضى المرسو  -
  .تعييف أعضاء الحكومة

، المتضمف إنشاء مدرسة وطنية 2011نوفمبر سنة  28المؤرخ في  400-11المرسوـ التنفيذؼ رقـ بمقتضى  -
 .بقسنطينة متعددة التقنيات

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

، المتضمف التشكيمة النيائية ألعضاء لجنة الخدمات 2021أفريل سنة  28لممحضر المؤرخ في نظػػػػًػرا   -
 .نةالمدرسة الوطنية المتعددة التقنيات قسنطي اإلجتماعية  لدػ

 

 ُيـقـــــّرر
 

 تجدد تشكيمة لجنة الخدمات اإلجتماعية لدػ المدرسة الوطنية المتعددة التقنيات قسنطينة. المـادة األولى:
 مف األعضاء اآلتية أسماؤىـ : تتكوف لجنة الخدمات اإلجتماعية :2المـادة 

 األعضاء الدائمون:
  لميف،جبموف دمحم -03 صاولي وسيل، -02 بف عثماف شيرزاد،  -01
 بوزيد جالؿ، -06 ولد الحسيف حساف خالد، -05 لعناصر صفية، -04

 

 األعضاء اإلضافيون :
   شطيبي لبنى. -02 بوبكرؼ صباح، -01

 

 ( سنوات إبتداء مف تاريخ اإلمضاء عمى القرار.03تسرؼ عيدة ىذه المجنة لمدة ثالث ) :3المــادة 
لوطنية المتعددة التقنيات قسنطينة بتنفيػذ ىػذا القػرار والذؼ سينشر في النشرة يكمف السيػد مديػر المدرسة ا :4المــادة 

 الرسمية لمتعميػـ العالي والبحث العممي.
 

 2021ماي  27حرر بالجزائر في: 
 ع/وزير التعميم العالي والبحث العممي

 األمين العام
 غوالي نور الدين

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ، يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي2021ماي  29مؤرخ  في  592قــرار رقم 

 لمركز البحث في الميكانيك
 

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

 .يف أعضاء الحكومةالمتضمف تعي
نوفمبر سنة  24الموافق    1432ذؼ الحجة عاـ  28المؤرخ في  396-11وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

، الذؼ يحدد القانوف األساسي النموذجي لممؤسسة العمومية ذات الطابع العممي والتكنولوجي، ال سيما 2011
 .منو 21المادة 
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، 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
 .الذؼ يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي

، 2018أكتوبر سنة  9الموافق  1440محـر  29المؤرخ في  244-18وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
 .المتضمف إنشاء مركز البحث في الميكانيؾ

 

 ُيـقـــــّرر
 

ذؼ الحجة عاـ  28المؤرخ في  396-11مف المرسـو التنفيذؼ رقـ  21تطبيقا ألحكاـ المادة  ادة األولى:الم
، والمذكور أعاله، تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس 2011نوفمبر سنة  24الموافق  1432

 في الميكانيؾ كما يأتي: العممي لمركز البحث
 :بالنسبة لباحثي المركز 
  صعب،دمحم م  بالوؼ 
  دمحم،  بوعمامة 
  عبد الرزاؽ،  حمودؼ 
  رياض،  براىامي 
  عزالديف،  بمعزيز 
  حساف.  قندوز              
 :بالنسبة لمباحثين الخارجين عن المركز 
  عمي،  بوشوشة 
  عمار،  حياىـ 
  حمودؼ.          معزوز 
 :بالنسبة لمباحثين الوطنيين المقيمين بالخارج 
  رياض،  بف لمير 
  عبد الوىاب،  خميل 
  لخضر.         طالب 
 :األعضاء بحكم القانون 
 مدير المركز.         سميـ  بوكباب 

 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. :2 المادة
 2021 ماي 29 فيحرر بالجزائر 

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

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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  2017جويمية  16 المؤرخ  في 802، يعدل القراررقم 2021ماي  29مؤرخ  في  593قــرار رقم 
 حث العممي والتقني لتطوير المغة العربيةالذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لمركز الب

 

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

 .المتضمف تعييف أعضاء الحكومة
ديسمبر سنة  14الموافق  1412اـ جمادػ الثانية ع 7المؤرخ في  477-91وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .والمتضمف إحداث مركز البحث العممي والتقني لتطوير المغة العربية، المعّدؿ والمتّمـ 1991
نوفمبر سنة  24الموافق  1432ذؼ الحجة عاـ  28المؤرخ في  396-11وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

مومية ذات الطابع العممي والتكنولوجي، ال سيما الذؼ يحدد القانوف األساسي النموذجي لممؤسسة الع 2011
 .منو 21المادة 

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

ؼ يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي الذ 2017جويمية  16المؤرخ   802وبمقتضى القرار رقـ  -
 ي لتطوير المغة العربية، المعّدؿ.لمركز البحث العممي والتقن

 

 ُيـقـــــّرر
 

والمذكور أعاله وتحرر  ، المعدؿ،2017جويمية  16المؤرخ   802تعدؿ المادة األولى مف القرار رقـ  :األولىالمادة 
  :يكما يأت

 ..................)بدوف تغيير(................................المادة األولى: ......."
تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لمركز البحث العممي والتقني لتطوير المغة العربية،  

 يأتي: اكم
 :بالنسبة لباحثي المركز 
 آسيا               رئيسة،             بومعراؼ 
 كريمة،    أوشيش حماش 
 عيسى،             مروش ع 
    حبيبة،    بودلعة لعمارؼ 
  صميحة،            مّكي 
              فوزية،      بداوؼ 
  حورية،            نيارؼ 
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  عبد الكريـ،            جيدور 
 عبد القادر            دلماجي. 

 ."...............................والباقي بـدون تغـيير...................................
 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. :2 المادة

 2021 ماي 29 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 المسيمة يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة جامعة، 2021ماي  29مؤرخ في  594رقم  قــرار
 

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

  .تعييف أعضاء الحكومة والمتضمف
سبتمبر سنة  18الموافق  1422جمادػ الثانية عاـ  30المؤرخ في  274-01ذؼ رقـ وبمقتضى المرسوـ التنفي -

 .منو 3والمتضمف إنشاء جامعة المسيمة، المعدؿ والمتمـ، السيما المادة ، 2001
غشت سنة  23الموافق  1424جمادػ الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

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

 .لي والبحث العممياالذؼ يحدد صالحيات وزير التعميـ الع
 

 ُيـقـــــّرر
 

جمادػ الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03التنفيذؼ رقـ  مف المرسـو 12تطبيقا ألحكاـ المادة  :المادة األولى
، المعدؿ والمتمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد 2003غشت سنة  23الموافق  1424

 .المسيمةالقائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة جامعة 
 في الجدوؿ الممحق ليذا القرار. المسيمةألعضاء مجمس إدارة جامعة تحدد القائمة االسمية  :2المادة 
 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. :3المادة 

 2021 ماي 29 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 قائمة أعضاء مجمس إدارة جامعة المسيمة
 ن:واألعضاء المعين -1

 القطاع الصفة والمقب اإلسم
 ممثل الوزير المكمف بالتعميـ العالي والبحث العممي رئيس بف يعيش عبد كريـ -
 ممثل الوزير المكمف بالمالية عضو لحقبوزياني عبد ا -
 بالتكويف والتعميـ المينييف ةالمكمف ةممثل الوزير  عضو برابح عبد هللا -
 واإلصالح اإلدارؼ  ممثل السمطة المكمفة بالوظيفة العمومية عضو عفيصة عبد الرزاؽ -
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 ممثل الوزير المكمف بالتربية الوطنية عضو بطاؿ دمحم الطيب -
 مثل الوزير المكمف بالعمل والتشغيل والضماف االجتماعيم عضو بوزيدؼ حسيف -
 ممثل الوزير المكمف بالعدؿ عضو قمورؼ لطفي -
 ممثل الوزير المكمف بالموارد المائية عضو بغورة نبيل -
 ممثل الوزير المكمف بالتجارة عضو مصيطفي العممي -
 والفنوف  بالثقافة ةالمكمف ةممثل الوزير  عضو طاطا فريد -
 والنقل ممثل الوزير المكمف باألشغاؿ العمومية عضو سميماني دمحم -
 ممثل الوالي عضو عالؿ سعاد -

 

 ن:واألعضاء المنتخب  -2
 الييئة الصفة والمقب اإلسم

 لكمية الحقوؽ والعمـو السياسية ذوؼ مصف األستاذيةممثل منتخب عف األساتذة  عضو بودور مبروؾ -
 لكمية العمـو االقتصادية والتجارية وعمـو التسيير ؼ مصف األستاذيةذو  ممثل منتخب عف األساتذة عضو فرحات عباس -
 لكمية التكنولوجيا ذوؼ مصف األستاذية ممثل منتخب عف األساتذة عضو زغالش سمير  -
 لكمية اآلداب والمغات ذوؼ مصف األستاذيةممثل منتخب عف األساتذة  عضو شناف قويدر -
 لكمية العمـو اإلنسانية واالجتماعية ذوؼ مصف األستاذية تذةممثل منتخب عف األسا عضو العيداني سمير -
 لكمية العمـو ذوؼ مصف األستاذية ممثل منتخب عف األساتذة عضو والي عامر -
 الرياضيات واإلعالـ اآللي لكمية ذوؼ مصف األستاذيةمنتخب عف األساتذة  ممثل عضو طالب عبد الحميد -
 لمعيد تسيير التقنيات الحضرية ذوؼ مصف األستاذية ذةعف األسات ةمنتخب ةممثم عضو مرزاؽ حدة -
 لمعيد عمـو وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية ذوؼ مصف األستاذية ممثل منتخب عف األساتذة عضو خضار خالد -
 األساتذة المساعديف سمؾ ممثل منتخب عف عضو قرميط عمي -
 اعديفاألساتذة المسسمؾ ممثل منتخب عف  عضو شوشو عبد المجيد -
 ممثل منتخب عف الموظفيف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات عضو حريزؼ عماد -
 ممثل منتخب عف الموظفيف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات عضو زارد وليد -
 ممثل منتخب عف الطمبة عضو دبداب أسامة -
 ممثل منتخب عف الطمبة عضو زويد رزقي -

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يحدد القائمة  ،2020ماي  28 مؤرخ في 312 رقمالقــرار ، يعدل 2021 ماي 29مؤرخ في  595رقم  قــرار

  بجاية االسمية ألعضاء مجمس إدارة جامعة
 

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

  .تعييف أعضاء الحكومة والمتضمف
 1998يوليو سنة  7الموافق  1419ربيع األوؿ عاـ  13المؤرخ في  218–98وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .منو 3المتضمف إنشاء جامعة بجاية، المعدؿ والمتمـ، السيما المادة و 
غشت سنة  23الموافق  1424جمادػ الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .منو 12يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدؿ والمتمـ، السيما المادة  ؼ، الذ2003
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 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
 لي والبحث العممي.احدد صالحيات وزير التعميـ العالذؼ ي

يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة  ، الذؼ2020ماؼ  28 مؤرخ في 312 رقـوبمقتضى القػػرار  -
 بجاية. جامعة

 ُيـقـــــّرر
 

 

محدد  ىوا أعاله، كم والمذكػور ،2020ماؼ  28 مؤرخ في 312يعػدؿ الجدوؿ الممحق بالقرار رقـ  المادة األولى:
 في الجدوؿ الممحق بيذا القرار.

 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. :2المادة 
 2021ماي  29 فيحرر بالجزائر 

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

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 قائمة أعضاء مجمس إدارة جامعة بجاية 

 األعضاء المعينون: -1
 القطاع الصفة اإلسم والمقب

 والبحث العممي ممثل الوزير المكمف بالتعميـ العالي رئيس بودة أحمد  -
 يةممثل الوزير المكمف بالمال عضو مسعدية مراد  -
 ممثمة الوزيرة المكمفة بالتكويف والتعميـ المينييف عضو منزو صميحة   -
 ممثل السمطة المكمفة بالوظيفة العمومية واإلصالح اإلدارؼ  عضو مراح دمحم  -
 ممثل الوزير المكمف بالتربية الوطنية عضو زرار رشيد  -
 االجتماعيممثل الوزير المكمف بالعمل والتشغيل والضماف  عضو سعاوؼ إسماعيل  -
 ممثل الوزير المكمف بالعدؿ عضو أشروؼ جعفر   -
 ممثل الوزير المكمف بالتجارة عضو تريعة لخضر  -
 ممثل الوزيرة المكمفة بالثقافة عضو رغاؿ عومر  -
 ممثل الوزير المكمف بالصناعة عضو عمامرة عبد الوىاب  -
 يفيةممثل الوزير المكمف بالفالحة والتنمية الر  عضو العييار أحمد  -
 والمناجـ ممثل الوزير المكمف بالطاقة عضو أمير عدناف رضا  -
 ةممثمة الوزيرة المكمفة بالبيئ عضو بمعيطوش فطيمة  -
 ممثل الوزير المكمف بالموارد المائية عضو مساحمي سعيد  -
 ممثل الوالي عضو بوسوفة عثماف  -

 

 ن:واألعضاء المنتخب  -2
 الييئة الصفة االسم والمقب

 التكنولوجيالكمية  ذوؼ مصف األستاذيةممثل منتخب عف األساتذة  عضو افبوزيدؼ عثم -
 العمـو الطبيعة والحياةلكمية  ذوؼ مصف األستاذيةعف األساتذة  ةمنتخب ةممثم عضو بوشربة نواؿ -
 الطبلكمية  ذوؼ مصف األستاذية عف األساتذة ةمنتخب ةممثم عضو أحماف حسينة)ـ( مغربي -
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 العمـو اإلنسانية واإلجتماعيةلكمية  ذوؼ مصف األستاذيةممثل منتخب عف األساتذة  ضوع بريتيمة عبد الحميـ -
 العمـو اإلقتصادية والتجارية وعمـو التسييرلكمية  ذوؼ مصف األستاذيةعف األساتذة  ممثل منتخب عضو حداد زىير -
 العمـو السياسيةلكمية الحقوؽ و  ذوؼ مصف األستاذيةممثل منتخب عف األساتذة   عضو أغميس بوزيد -
 لكمية العمـو الدقيقة ذوؼ مصف األستاذيةممثل منتخب عف األساتذة  عضو  ايت امختار حكيـ -
 لكمية اآلداب والمغات ذوؼ مصف األستاذية ممثل  منتخب عف األساتذة عضو بالة الصادؽ -
 ممثل منتخب عف سمؾ األساتذة المساعديف عضو موزاية محند -
 تخب عف سمؾ األساتذة المساعديفممثل من عضو بسعد عمار -
 ممثل منتخب عف الموظفيف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات عضو قاسي سفياف -
 ممثل منتخب عف الموظفيف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات عضو بومالحة أنيس -
 منتخب عف الطمبة ممثل عضو صايش أبالش -
 بةممثل منتخب عف الطم عضو بمواد إكراـ ربيحة -

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  2019 جوان 19المؤرخ في  943يعدل القرار رقم ، 2021ماي  29 مؤرخ في 596رقم  قــرار

  الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة جامعة عنابة
 

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

 .منو 3والمتعمق بتنظيـ جامعة  عنابة وسيرىا، المعدؿ والمتمـ ، السيما المادة 
 2021سنة فبراير  21الموافق  1442 عاـ رجب 9المؤرخ في  78-21بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ و  -

  .كومةتعييف أعضاء الح والمتضمف
غشت سنة  23الموافق  1424جمادػ الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

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

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

      .عنابة
 ُيـقـــــّرر

 

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

 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. :2المادة 
 2021 ماي 29 فيحرر بالجزائر                                                                        

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

 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 قائمة أعضاء مجمس إدارة جامعة عنابة
 األعضاء المعينون:  -1

 القطاع الصفة والمقب اإلسم
 ،ممثل الوزير المكمف بالتعميـ العالي والبحث العممي رئيس  قشي الخير -
 ،الوزير المكمف بالمالية ةممثم عضو فياللي لويزة -
 ،بالتكويف والتعميـ المينييف ةالمكمف ةممثل الوزير  عضو زبار عبد القادر -
 ،مية واإلصالح اإلدارؼ ممثل السمطة المكمفة بالوظيفة العمو  عضو شوعيب دمحم -
 ،المكمف بالتربية الوطنية الوزير ةممثم عضو بف طاىر نادية -
 ،ممثل الوزير المكمف بالعمل والتشغيل والضماف االجتماعي عضو قرقب دمحم -
 ،ممثل الوزير المكمف بالتجارة عضو  بمحوت رابح -
  ،ممثل الوزير المكمف بالصناعة عضو بالدىاف سفياف -
  ،ممثل الوزير المكمف بالعدؿ عضو حمد عبد الدايـ أ -
 والنقل، ممثل الوزير المكمف باألشغاؿ العمومية عضو بوحامد جماؿ الديف -
صالح المستشفيات عضو ناصر دمحم  -  ،ممثل الوزير المكمف بالصحة والسكاف وا 
 ،ممثل الوزير المكمف باالتصاؿ عضو عباس عبد الرؤوؼ -
 والفنوف، بالثقافة ةلمكمفا ةممثل الوزير  عضو بوذيبة إدريس -
 ،التييئة العمرانيةبالداخمية والجماعات المحمية و ممثل الوزير المكمف  عضو بمحراـز رشيد -
 ،مثل الوزير المكمف بالسكف والعمراف والمدينة عضو قرفي دمحم عبد القادر   -
 .الوالي ةممثم عضو مقداد نصيرة -

 

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

  2021مارس  28المؤرخ في  359، يعدل القــرار رقم 2021ماي  30مؤرخ في  597قــرار رقم 
 ية الشريعة واالقتصادالذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكم
 قسنطينة -بجامعة األمير عبد القادر لمعموم اإلسالمية

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
والمتضمف  1984غشت سنة  4الموافق  1404ذؼ القعدة عاـ  7المؤرخ في  182-84وبمقتضى المرسوـ رقـ  -

 والمتّمـ. المعّدؿ إحداث جامعة األمير عبد القادر لمعمـو اإلسالمية،
 2021سنة  فبراير 21الموافق  1442عاـ  رجب 9خ في المؤرّ  78-21لمرسوـ الرئاسي رقـبمقتضى ا -

 . والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة
غشت سنة  23الموافق  1424جمادػ الثانية عاـ  24المؤرخ في 279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

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

 الذؼ يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي.
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سمية ألعضاء المجمس العممي الذؼ يحدد القائمة اال 2021مارس  28المؤرخ في  359وبموجب القػػرار رقـ  -
 قسنطينة.-لكمية الشريعة واالقتصاد بجامعة األمير عبد القادر لمعمـو اإلسالمية

 .2021أفريل  26المؤّرخ في  85قسنطينة رقـ  -وبناًء عمى إرساؿ جامعة األمير عبد القادر لمعموـ اإلسالمية -
 

 

 ُيـقـــــّرر

 

يل القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية الشريعة واالقتصاد ييدؼ ىذا القرار إلى تعد المادة األولى:
 قسنطينة.-بجامعة األمير عبد القادر لمعمـو اإلسالمية

تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية الشريعة واالقتصاد بجامعة األمير عبد القادر لمعمـو  :2المادة 
 ممحق بيذا القرار.قسنطينة، وفقا لمجدوؿ ال-اإلسالمية

قسنطينة، -يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة األمير عبد القادر لمعموـ اإلسالمية :3المادة 
 كل فيما يخصو، بتطبيق ىذا القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

 2021 ماي 30 فيحرر بالجزائر 
 ميم العالي والبحث العمميوزير التع

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 الذي يحدد 2021مارس  28المؤرخ في  359الذي يعدل القــرار رقم  2021ماي  30في المؤرخ  597قــرار رقم ق ـــممح
 قسنطينة -القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية الشريعة واالقتصاد بجامعة األمير عبد القادر لمعموم اإلسالمية

 

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجمس العممي لمكمية، ممّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عف قسـ الفقو وأصولو سعاد سطحي 1
 عميد الكمية كماؿ لدرع 2
 نائب العميد مكّمف بالدراسات والمسائل المرتبطة بالطمبة  ليندة بومحراث 3
 نائب العميد مكّمف بما بعد التدّرج والبحث العممي والعالقات الخارجية شعيب يونس 4
 رئيس قسـ الفقو وأصولو عبد الرحمف خمفة 5
 رئيس قسـ الشريعة والقانوف  سعاد قصعة 6
 رئيس قسـ االقتصاد واإلدارة جابر سطحي 7
 رئيس المجنة العممية لقسـ الفقو وأصولو  عمي مييوبي 8
 رئيس المجنة العممية لقسـ الشريعة والقانوف  حفيظة مبارؾ 9
 رئيس المجنة العممية لقسـ االقتصاد واإلدارة عبد الناصر براني 10
 ستاذية عف قسـ الفقو وأصولوممّثل األساتذة ذوؼ مصّف األ دليمة شايب 11
 ممّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عف قسـ الشريعة والقانوف  زىرة بف عبد القادر 12
 ممّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عف قسـ الشريعة والقانوف  ساعد تبينات 13
 ممّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عف قسـ االقتصاد واإلدارة عقبة سحنوف  14
 ممّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عف قسـ االقتصاد واإلدارة حسيبة سميرة 15
 ممّثل عف األساتذة المساعديف  ياسيف بوضامور 16
 ممّثل عف األساتذة المساعديف فؤاد بولحباؿ 17
 مدير مخبر بحث موسى كاسحي 18

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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  الذي 2021مارس  28المؤرخ في  360رقـم يعدل القــرار  ،2021ماي  30مؤرخ في  598قــرار رقم 
 قسنطينة -األمير عبد القادر لمعموم اإلسالمية لجامعة د القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممييحدّ 

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
والمتضمف  1984غشت سنة  4الموافق  1404ذؼ القعدة عاـ  7خ في المؤر  182-84بمقتضى المرسوـ رقـ  -

 المعّدؿ والمتّمـ. إحداث جامعة األمير عبد القادر لمعمـو اإلسالمية،
 2021سنة  فبراير 21الموافق  1442عاـ  رجب 9خ في المؤرّ  78-21لمرسوـ الرئاسي رقـ وبمقتضى ا -

 . والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة
غشت سنة  23الموافق  1424جمادػ الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03وـ التنفيذؼ رقـ وبمقتضى المرس -

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

 ؼ يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي.الذ
الذؼ يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي  2021مارس  28المؤرخ في  360وبموجب القػػرار رقـ  -

 قسنطينة.-لجامعة األمير عبد القادر لمعمـو اإلسالمية
 .2021أفريل  26المؤّرخ في  85نطينة رقـ قس -وبناًء عمى إرساؿ جامعة األمير عبد القادر لمعموـ اإلسالمية -

 
 

 ُيـقـــــّرر

 

ييدؼ ىذا القرار إلى تعديل القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لجامعة األمير عبد القادر  المادة األولى:
 قسنطينة. -لمعمـو اإلسالمية

قسنطينة، -لقادر لمعموـ اإلسالميةتحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لجامعة األمير عبد ا :2المادة 
 وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.

قسنطينة، -يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة األمير عبد القادر لمعموـ اإلسالمية :3المادة 
 العممي. كل فيما يخصو، بتطبيق ىذا القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث

 2021ماي  30في حرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

  2021مارس  28المؤرخ في  360الذي يعدل القــرار رقم  2021ماي  30المؤرخ في  598قــرار رقم بالق ـــممح
 قسنطينة -المحدد لمقائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لجامعة األمير عبد القادر لمعموم اإلسالمية

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 مدير الجامعة، رئيس المجمس العممي لمجامعة السعيد دراجي 1
بالتكويف العالي في الطور الثالث والتأىيل الجامعي والبحث العممي كّمف م مدير الجامعةنائب  شعالؿسامي رياض بف  2

 والتكويف العالي فيما بعد التدرج
 بالعالقات الخارجية والتعاوف والتنشيط واالتصاؿ والتظاىرات العمميةكّمف م مدير الجامعةنائب  نصير مختار 3
 بالتنمية واالستشراؼ والتوجيوكّمف م امعةمدير الجنائب  بوبكر عواطي 4
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 عميد كمية اآلداب والحضارة اإلسالمية رياض بف الشيخ الحسيف 5
 عميد كمية الشريعة واالقتصاد كماؿ لدرع 6
 عميد كمية أصوؿ الديف أحمد عبدلي 7
 رئيس المجمس العممي لكمية اآلداب والحضارة اإلسالمية آماؿ لواتي 8
 يس المجمس العممي لكمية الشريعة واالقتصاد رئ سعاد سطحي 9
 رئيس المجمس العممي لكمية أصوؿ الديف لحمح الزىرة 10
 ممّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عف كمية اآلداب والحضارة اإلسالمية نور الديف بوزناشة 11
 رة اإلسالميةممّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عف كمية اآلداب والحضا إبراىيـ ميية 12
 ممّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عف كمية الشريعة واالقتصاد ليندة بومحراث 13
 ممّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عف كمية الشريعة واالقتصاد عبد الرحمف خمفة 14
 ممّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عف كمية أصوؿ الديف فتيحة دمحم بوشعالة 15
 ممّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عف كمية أصوؿ الديف لغاني عيساوؼ عبد ا 16
 ممّثل عف األساتذة المساعديف جعيجع دمحم 17
 ممّثل عف األساتذة المساعديف شمي عبد العزيز 18
 خنشمة -أستاذ بجامعة عباس لغرور صالح خديش 19
 2قسنطينة -أستاذ بجامعة عبد الحميد ميرؼ  محمود سحنوف  20
 مسؤوؿ المكتبة المركزية يونس سدوس 21
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  2020جويمية  22المؤرخ في  542يعدل القرار رقم ، 2021ماي  30مؤرخ في  599رقم  قــرار
 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة المركز الجامعي ببريكة

 

 التعميم العالي والبحث العممي، إن وزير
 ،2021فبراير سنة  21الموافق  1442رجب عاـ  9المؤرخ في  78-11بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 .تعييف أعضاء الحكومة فوالمتضم
 2005غشت سنة  16الموافق  1426رجب عاـ  11المؤرخ في  299-05وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .منو 10لجامعي والقواعد الخاصة بتنظيمو و سيره، السيما المادة الذؼ يحدد مياـ المركز ا
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .الذؼ حدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
 2016مايو سنة  23الموافق 1437شعباف عاـ  17المؤرخ في  146-16وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .منو 2المادة  اوالمتضمف إنشاء مركز جامعي ببريكة، السيم
الذؼ يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة  2020جويمية  22المؤرخ في  542وبمقتضى القرار رقـ  -

 المركز الجامعي ببريكة.
 ُيـقـــــّرر
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كماىو  والمذكػور أعاله، ،2020جويمية  22المؤرخ في  542قـ ر بالقرار  يعػدؿ الجدوؿ الممحق :المادة األولى
 محدد في الجدوؿ الممحق بيذا القرار.

 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. :2 المادة
 2021 ماي 30 فيحرر بالجزائر 

 وزير التعميم العالي والبحث العممي
 يانأ.د عبد الباقي بن ز 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 قائمة أعضاء مجمس إدارة المركز الجامعي ببريكة

 األعضاء المعينون: -1
 القطاع الصفة االسم والمقب

 ف بالتعميـ العالي والبحث العمميممثل الوزير المكم رئيسا ضيف عبد السالـ -
 ممثل الوزير المكمف بالمالية عضو ميمودؼ جماؿ -
 الوزير المكمف بالتربية الوطنية ممثل عضو بمقاضي جماؿ -
 مفة بالتكويف والتعميـ المينييفممثل الوزيرة المك عضو بموط السعيد -
 صالح اإلدارؼ وظيفة العمومية واإلممثل السمطة المكمفة بال عضو سماعيمي الحاج -
 لعمل والتشغيل والضماف االجتماعيممثل الوزير المكمف با عضو غزالي عبد العالي -
 ممثل الوزير المكمف بالعدؿ عضو شويط دمحم أميف -
 ممثل الوزير المكمف بالتجارة عضو خيدرؼ ابراىيـ -
 لوزيرة المكمفة بالثقافة والفنوف ممثل ا عضو كبور عمور -
 الواليممثل  عضو دغماف عكاشة -

 

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

  2020المؤرخ في أول ديسمبر  960يعدل القرار رقم ، 2021ماي  30مؤرخ في  600رقم  قــرار
 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة المركز الجامعي بأفمو)والية األغواط(

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
،  2021فبراير سنة  21الموافق  1442رجب عاـ  9المؤرخ في  78-11بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 .تعييف أعضاء الحكومة فوالمتضم
 2005غشت سنة  16الموافق  1426رجب عاـ  11المؤرخ في  299-05التنفيذؼ رقـ وبمقتضى المرسوـ  -

 منو. 10مو و سيره، السيما المادة الذؼ يحدد مياـ المركز الجامعي والقواعد الخاصة بتنظي
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .د صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العمميالذؼ يحد
الموافق أوؿ  سبتمبر سنة  1437ذؼ القعدة عاـ  29المؤرخ في  230-16وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 منو. 2المادة  اوالمتضمف إنشاء مركز جامعي بأفمو)والية األغواط( ، السيم 2016
الذؼ يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة  2020المؤرخ في أوؿ ديسمبر  960وبمقتضى القرار رقـ  -

 المركز الجامعي بأفمو.
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 ُيـقـــــّرر
كماىو  والمذكػور أعاله، ،2020المؤرخ في أوؿ ديسمبر  960قـ ر يعػدؿ الجدوؿ الممحق بالقرار  :المادة األولى

 محدد في الجدوؿ الممحق بيذا القرار.
 الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.ينشر ىذا القرار في النشرة  :2 المادة

 2021 ماي 30 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 )والية األغواط( اء مجمس إدارة المركز الجامعي بأفموقائمة أعض
 األعضاء المعينوف: -1

 القطاع الصفة االسم والمقب
 ف بالتعميـ العالي والبحث العمميممثل الوزير المكم رئيس بف برطاؿ جماؿ -
 ممثل الوزير المكمف بالمالية عضو شندارلي محفوظ ابراىيـ -
 بالتربية الوطنيةالوزير  المكمف ممثل  عضو طيباني عمار -
 مفة بالتكويف والتعميـ المينييفممثل الوزيرة المك عضو جموؿ بف با -
 وظيفة العمومية واإلصالح اإلدارؼ ممثل السمطة المكمفة بال عضو صحراوؼ عبدالحميـ -
 تماعياالج مدير التشغيل بوالية األغواط، ممثل الوزير المكمف بالعمل والتشغيل والضماف عضو دبابش عبد الحميد -
 ممثل الوزير المكمف بالعدؿ عضو لعمورؼ النذير -
 ممثل الوزير المكمف بالتجارة عضو دعاشي الحاج -
 لوزيرة المكمفة بالثقافة والفنوف ممثل ا عضو نميمي دمحم  -
 ممثل الوالي عضو رقاب عبد القادر -

 

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

 2019نوفمبر  03مؤرخ في ال 1882 قرار رقم، يعدل ال2021ماي  30مؤرخ في  601 رقم قــرار
 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة المركز الجامعي بالبيض

 

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

 .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة
 2005غشت سنة  16الموافق  1426رجب عاـ  11المؤرخ في  299-05وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .منو 10جامعي والقواعد الخاصة بتنظيمو و سيره، السيما المادة الذؼ يحدد مياـ المركز ال
 2010سبتمبر سنة  9الموافق 1431رمضاف عاـ  30المؤرخ في  204-10وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .منو 2المادة  اوالمتمـ، السيم ؿوالمتضمف إنشاء مركز جامعي بالبيض، المعد
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18لمؤرخ في ا 77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .الذؼ يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي و البحث العممي
الذؼ يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة  2019نوفمبر  03المؤرخ في  1882وبمقتضى القرار رقـ  -

 المركز الجامعي بالبيض، المعدؿ.



  2021-الثاني الثالثي-النشرة الرسمية                      -قانونيةمديرية الشؤون ال-                     وزارة التعميم العالي والبحث العممي   267
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 والمذكػور أعاله،المعدؿ  ،2019نوفمبر  03المؤرخ في  1882قـ ر يعػدؿ الجدوؿ الممحق بالقرار  :األولى المادة
 ىو محدد في الجدوؿ الممحق بيذا القرار. كما

 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. :2 لمادةا
 2021 ماي 30 فيحرر بالجزائر 

 الي والبحث العمميوزير التعميم الع
 أ.د عبد الباقي بن زيان

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 قائمة أعضاء مجمس إدارة المركز الجامعي بالبيض

 األعضاء المعينون   -1
 القطاع الصفة االسم والمقب

 ف بالتعميـ العالي والبحث العمميممثل الوزير المكم رئيسا عمورؼ سعيدم -
 ممثل الوزير المكمف بالمالية عضو بف سعيد دمحم -
 الوزير  المكمف بالتربية الوطنيةممثل  عضو مراح عمي -
 التعميـ المينييف،ممثل الوزير المكمف بالتكويف و  عضو قوجيل عبد الرزاؽ -
 وظيفة العمومية واإلصالح اإلدارؼ سمطة المكمفة بالممثل ال عضو درويش رمضاف -
 لعمل والتشغيل والضماف االجتماعيممثل الوزير المكمف با عضو سعداوؼ عمي -
 ممثل الوزير المكمف بالعدؿ عضو جبراني الياشمي -
 ممثل الوزيرة المكمفة بالصناعة عضو لوحة أحمد -
 ممثل الوزير المكمف بالتجارة عضو دريدؼ قاسمي -
 ممثل الوالي عضو ديسة دمحمبو  -

 

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

 2019ماي  14رخ في مؤ ال 736 قرار رقم، يعدل ال2021ماي  30مؤرخ في  602 رقم قــرار
  بالنعامةالذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة المركز الجامعي 

 

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

  .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة
 2005غشت سنة  16الموافق  1426رجب عاـ  11المؤرخ في  299-05سوـ التنفيذؼ رقـ وبمقتضى المر  -

 .منو 10الذؼ يحدد مياـ المركز الجامعي و القواعد الخاصة بتنظيمو وسيره، السيما المادة 
 2010سبتمبر سنة  9الموافق  1431رمضاف عاـ  30المؤرخ في  205-10وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .منو 2إنشاء مركز جامعي بالنعامة، المعدؿ والمتمـ، السيما المادة  والمتضمف
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 الذؼ يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي و البحث العممي.
الذؼ يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة المركز  2019ماؼ  14المؤرخ في  736وبمقتضى القرار رقـ  -

 الجامعي بالنعامة، المعدؿ.
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 أعاله، والمذكػورالمعدؿ،  ،2019ماؼ  14المؤرخ في  736قـ ر يعػدؿ الجدوؿ الممحق بالقرار  :المادة األولى

 كماىو محدد في الجدوؿ الممحق بيذا القرار.
 ر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.ينشر ىذا القرا :2 لمادةا

 2021 ماي 30 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 قائمة أعضاء مجمس إدارة المركز الجامعي بالنعامة
 األعضاء المعينون: -1

 القطاع الصفة االسم والمقب
 البحث العمميممثل الوزير المكمف بالتعميـ العالي و  رئيس تبوف فتح هللا وىبي -
 ممثل الوزير المكمف بالمالية عضو ديحي مداني -
 بالتربية الوطنيةممثل الوزير  المكمف  عضو أوبمعيد عبد القادر -
 بالتكويف والتعميـ المينييف ممثل الوزيرة المكمفة عضو بمبكوش عبد لبقادر  -
 وظيفة العمومية واإلصالح اإلدارؼ ممثل السمطة المكمفة بال عضو طعاف دمحم لطفي -
 لعمل والتشغيل والضماف االجتماعيممثل الوزير المكمف با عضو كساؿ دمحم عبد الحكيـ -
 ممثمة الوزير المكمف بالعدؿ وعض حاجي ليمى -
 ممثل الوزير المكمف بالطاقة والمناجـ عضو رحماني مراد -
 ممثل الوالي عضو بورقبة رشيد -

 

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

 يتـضمـن تجديــد تـشكـيـمـة لـجنـة الخـدمــات اإلجتـمــاعيـة  2021ماي  30مـؤرخ فـي /أ.ع 37رقم  قــرار
 لدى مديرية الخدمات الجامعية سيدي عمار عنابة 

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، 2006يوليػو سنة  15الموافػق  1427ػة عاـ جمادػ الثاني 19المؤرخ في  03-06بمقتضى األمر رقـ  -

 .المتضمف القانػػوف األساسي العاـ لموظيفة العمومية
، المحدد 1982مايو سنة  15الموافق  1402رجب عاـ  21المؤرخ في  179-82بمقتضى المرسوـ رقـ  -

 .لمحتوػ الخدمػػات اإلجتماعيػػػة وكيفية تمويػػميا
، 1982سبتمبر سنة  11الموافق  1402ذؼ القعدة عاـ  23خ في المؤر  303-82بمقتضى المرسوـ رقـ  -

 .المتعمق بتسييػر الخدمات اإلاجتماعية
 ، يتضمف2021فبراير سنة  21الموافق  1442رجب عاـ  9المؤرخ في  78-21بمقتضى المرسـو الرئاسي رقـ  -

 .تعييف أعضاء الحكومة
المتضمف إنشاء الديواف الوطني  ،2010سنة  نفيجا 12ؤرخ في ػالم 15-10ذؼ رقـ ػالمرسوـ التنفيبمقتضى  -

سبتمبر سنة  14المؤرخ في  312-03لمخدمات الجامعية وتنظيمو وعممو، المعدؿ والمتمـ بالمرسوـ التنفيذؼ رقـ 
2003.            
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، 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13بمقتضى المرسـو التنفيذؼ رقـ  -
 .محدد لصالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العمميال

، يعدؿ ويتمـ القرار الوزارؼ المشترؾ المؤرخ 2016فيفرؼ سنة  17بمقتضى القرار الوزارؼ المشترؾ المؤرخ في  -
، المتضمف إنشاء مديريات الخدمات الجامعية وتحديد مقرىا وقائمة اإلقامات 2004ديسمبر سنة  22في 

 .ليا ومشتمالتيا الجامعية التابعة
، المتضمف تشكيمة أعضاء لجنة الخدمات اإلجتماعية، لػدػ 2021سنة أفريل  08 المؤرخ في لممحضر نظػػػػػػرا -

 عنابة.مديرية الخدمات الجامعية سيدؼ عمار 
 ُيـقـــــّرر

 

 مار عنابة.تجدد تشكيمة لجنة الخدمات اإلجتماعية لدػ مديرية الخدمات الجامعية سيدؼ ع المـادة األولى:
 تتكوف لجنة الخدمات اإلجتماعية مف األعضاء اآلتية أسماؤىـ : :2المـــادة 

 األعضاء الدائمون: 
 كبير فاتح -03 برايس نورة -02 بوودينة مصطفى كماؿ  -01
 بف معيش إيماف -06 الشاوؼ ناصر -05 عروسي الباىي -04
 الديف عاشورؼ خير -09 مولة رشيد -08 ىاشمي راشدؼ نذير -07

 

 األعضاء اإلضافيون:  
 عمراني عبد الرحيـ -03 عبادة الطيب -02 بوعالؽ عيسى -01

 ( سنوات إبتداء مف تاريخ اإلمضاء عمى ىذا القرار.03تسرؼ عيدة ىذه المجنة لمدة ثالث ) :3المــادة 
ذا القػرار، الذؼ سينشػر في النشرة يكمف السيػد مديرمديرية الخدمات الجامعية سيدؼ عمار عنابة بتنفيذ ىػ :4المــادة 

 الرسمية لمتعميػـ العالي والبحث العممي.
 2021ماي  30حرر بالجزائر في: 

 ع/وزير التعميم العالي والبحث العممي
 األمين العام

 غوالي نور الدين
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يتـضمـن تجديــد تـشكـيـمـة لـجنـة الخـدمــات اإلجتـمــاعيـة  2021ماي  30 مـؤرخ فـي/أ.ع 38رقم  قــرار
 لدى مديرية الخدمات الجامعية برج بوعريريج 

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، 2006يوليػو سنة  15الموافػق  1427جمادػ الثانيػة عاـ  19المؤرخ في  03-06بمقتضى األمر رقـ  -

 .نػػوف األساسي العاـ لموظيفة العموميةالمتضمف القا
، المحدد 1982مايو سنة  15الموافق  1402رجب عاـ  21المؤرخ في  179-82بمقتضى المرسوـ رقـ  -

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

 .المتعمق بتسييػر الخدمات اإلاجتماعية
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 ، يتضمف2021فبراير سنة  21الموافق  1442رجب عاـ  9المؤرخ في  78-21بمقتضى المرسـو الرئاسي رقـ  -
 . تعييف أعضاء الحكومة

المتضمف إنشاء الديواف الوطني  ،2010سنة  جانفي 12ؤرخ في ػالم 15-10ذؼ رقـ ػالمرسوـ التنفيبمقتضى  -
سبتمبر سنة  14المؤرخ في  03/312لجامعية وتنظيمو وعممو، المعدؿ والمتمـ بالمرسوـ التنفيذؼ رقـ لمخدمات ا

2003. 
، 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13بمقتضى المرسـو التنفيذؼ رقـ  -

 .المحدد لصالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
، يعدؿ ويتمـ القرار الوزارؼ المشترؾ المؤرخ 2016فيفرؼ سنة  17الوزارؼ المشترؾ المؤرخ في بمقتضى القرار  -

، المتضمف إنشاء مديريات الخدمات الجامعية وتحديد مقرىا وقائمة اإلقامات 2004ديسمبر سنة  22في 
 .الجامعية التابعة ليا ومشتمالتيا

المتضمف تشكيمة أعضاء لجنة الخدمات اإلجتماعية، لػدػ  ،2021سنة جانفي  14 المؤرخ في لممحضر نظػػػػػػرا -
 مديرية الخدمات الجامعية برج بوعريريج.

 ُيـقـــــّرر
 

 تجدد تشكيمة لجنة الخدمات اإلجتماعية لدػ مديرية الخدمات الجامعية برج بوعريريج. المـادة األولى:
 أسماؤىـ: تتكوف لجنة الخدمات اإلجتماعية مف األعضاء اآلتية :2المـادة 

 األعضاء الدائمون: 
 بورحمي إسماعيل -03 ىومارؼ دمحم -02 بمفار مقداد -01
   بف رجـ الربيع -05 معوش فيصل -04

 

 األعضاء اإلضافيون:  
   شمالي حسيبة -02 بالعربي بالؿ -01

 ذا القرار.( سنوات إبتداء مف تاريخ اإلمضاء عمى ى03تسرؼ عيدة ىذه المجنة لمدة ثالث ) :3المـادة 
يكمف السيػد مديرمديرية الخدمات الجامعية برج بوعريريج بتنفيذ ىػذا القػرار، الذؼ سينشػر في النشرة  :4المـادة 

 الرسمية لمتعميػـ العالي والبحث العممي.
 2021ماي  30حرر بالجزائر في: 

 ع/وزير التعميم العالي والبحث العممي
 األمين العام

 غوالي نور الدين
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يتـضمـن تجديــد تـشكـيـمـة لـجنـة الخـدمــات اإلجتـمــاعيـة  2021ماي  30مـؤرخ فـي /أ.ع 39رقم  قــرار
 لـدى المـدرسـة الوطنية العميـا لمري البميدة

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، 2006يوليػو سنة  15الموافػق  1427جمادػ الثانيػة عاـ  19المؤرخ في  03-06ـ بمقتضى األمر رق -

 .المتضمف القانػػوف األساسي العاـ لموظيفة العمومية
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، المحدد 1982مايو سنة  15الموافق  1402رجب عاـ  21المؤرخ في  179-82بمقتضى المرسوـ رقـ  -
 .لمحتوػ الخدمػػات االجتماعيػػػة وكيفية تمويػػميا

، 1982سبتمبر سنة  11الموافق  1402ذؼ القعدة عاـ  23المؤرخ في  303-82بمقتضى المرسوـ رقـ  -
          .اإلجتماعية المتعمق بتسيير   الخدمات

 ، يتضمف2021فبراير سنة  21الموافق  1442رجب عاـ  9المؤرخ في  78-21بمقتضى المرسـو الرئاسي رقـ  -
 .تعييف أعضاء الحكومة

المتضمف تحويل المدرسة العميا  ،2008سنة  جويمية 14ؤرخ في مال 217-08ذؼ رقـ يمرسوـ التنفالبمقتضى  -
    .لمرؼ إلى مدرسة خارج الجامعة

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

، المتضمف تشكيمة أعضػاء لجنػة الخدمػات اإلجتماعية لدػ 2020 ديسمبر سنة 29 نظػػًػػػرا  لممحضر المؤرخ في -
 المدرسة الوطنية العميا لمرؼ البميدة.

 ُيـقـــــّرر
 

 تجدد تشكيمة لجنة الخدمات اإلجتماعية لدػ المدرسة الوطنية العميا لمرؼ البميدة. المـادة األولى:
 تتكوف لجنة الخدمات اإلجتماعية مف األعضاء اآلتية أسماؤىـ : :2 دةالمـا

 األعضاء الدائمون:
 ىاشمي عبد القادر -03 دمحمؼ رضا -02 حمودؼ زياف -01
 زرواؿ أيوب -06 بوشالغـ فراح -05 سحنوف فيصل -04
 عزؼ عبد الناجي -09 موالؼ خميدة -08 شارؼ مريـ -07

 

 األعضاء اإلضافيون :
 فرحي مراد -03 عميـ رفيق -02 عموش توفيق -01

 

 ( سنوات إبتداء مف تاريخ اإلمضاء عمى القرار.03تسرؼ عيدة ىذه المجنة لمدة ثالث ) :3المـادة 
يكمف السيػد مديػر المدرسة الوطنية العميا لمرؼ البميدة بتنفيػذ ىػذا القػرار والذؼ سينشر في النشرة الرسمية  :4 المـادة

 لعالي والبحث العممي.لمتعميػـ ا
 

 2021ماي  30حرر بالجزائر في: 
 ع/وزير التعميم العالي والبحث العممي

 األمين العام
 غوالي نور الدين

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 دمــات اإلجتـمــاعيـة يتـضمـن تجديــد تـشكـيـمـة لـجنـة الخـ 2021ماي  30فـي مـؤرخ /أ.ع 40رقم  قــرار

 لـدى المركز الجامعي مغنية
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، 2006يوليػو سنة  15الموافػق  1427جمادػ الثانيػة عاـ  19المؤرخ في  03-06بمقتضى األمر رقـ  -

 .المتضمف القانػػوف األساسي العاـ لموظيفة العمومية
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، المحدد 1982مايو سنة  15الموافق  1402رجب عاـ  21ؤرخ في الم 179-82بمقتضى المرسوـ رقـ  -
 .لمحتوػ الخدمػػات االجتماعيػػػة وكيفية تمويػػميا

، 1982سبتمبر سنة  11الموافق  1402ذؼ القعدة عاـ  23المؤرخ في  303-82بمقتضى المرسوـ رقـ  -
         .اإلجتماعية المتعمق بتسيير الخدمات

 ، يتضمف2021فبراير سنة  21الموافق  1442رجب عاـ  9المؤرخ في  78-21رقـ  بمقتضى المرسـو الرئاسي -
 .تعييف أعضاء الحكومة

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

المتضمف إنشاء مركز جامعي  ،2016أفريل ستة  11ؤرخ في مال 125-16ذؼ رقـ يالمرسوـ التنفبمقتضى  -
    .بمغنية )والية تممساف(

، المتضمف تشكيمة أعضػاء لجنػة الخدمػات اإلجتماعية لدػ 2021 أفريل سنة 28 نظػػًػػػرا  لممحضر المؤرخ في -
 المركز الجامعي مغنية.

 

 ُيـقـــــّرر
 

 يمة لجنة الخدمات اإلجتماعية لدػ المركز الجامعي مغنية.تجدد تشك المـادة األولى:
 اآلتية أسماؤىـ : تتكوف لجنة الخدمات اإلجتماعية مف األعضاء :2 المــادة

 األعضاء الدائمون:
 بوجناف توفيق -03 وىرؼ رشيد -02 بوجرفة بناصر -01
 بف عيني رحيمة -06 لصيب عبد القادر -05 مرتاض حورية -04
 بف رمضاف سعاد -09 سميماني ىوارؼ  -08 سفنوح يو  -07

 

 األعضاء اإلضافيون :
 طيير دمحم -03 لحالؿ سميرة -02 ىاشيـ مريـ نبيمة -01

 

 ( سنوات إبتداء مف تاريخ اإلمضاء عمى القرار.03تسرؼ عيدة ىذه المجنة لمدة ثالث ) :3المـادة 
فيػذ ىػذا القػرار والذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميػـ يكمف السيػد مديػر المركز الجامعي مغنية بتن :4المـادة 

 العالي والبحث العممي.
 

 2021ماي  30حرر بالجزائر في: 
 ع/وزير التعميم العالي والبحث العممي

 األمين العام
 غوالي نور الدين

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  1ألعضاء مجمس إدارة جامعة قسنطينة اإلسميةيحدد القائمة ، 2021جوان  02في مؤرخ  623رقم  قــرار

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، والمتعمق 1984غشت  18الموافق  1404ذؼ القعدة عاـ  24المؤرخ في  213–84بمقتضى المرسوـ رقـ  -

 .منو 3، المعدؿ، السيما المادة 1بتنظيـ جامعة قسنطينة
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 2021سنة فبراير  21الموافق  1442 عاـ رجب 9المؤرخ في  78-21ضى المرسوـ الرئاسي رقـ بمقتو  -
   .، المعدؿتعييف أعضاء الحكومة والمتضمف

غشت سنة  23الموافق  1424جمادػ الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
 .منو 12بتنظيميا وسيرىا، المعدؿ والمتمـ، السيما المادة  الذؼ يحدد مياـ الجامعة و القواعد الخاصة 2003

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

 
 

 

 ُيـقـــــّرر
 

جمادػ الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03التنفيذؼ رقـ   مف المرسـو 12دة تطبيقا ألحكاـ  الما المادة األولى:
، المعدؿ والمتمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد 2003غشت سنة  23الموافق  1424

 .1قسنطينةالقائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة جامعة 
 في الجدوؿ الممحق ليذا القرار. 1قسنطينةجامعة تحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة  :2المادة 
 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. :3المادة 

 2021 جوان 02 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 1قائمة أعضاء مجمس إدارة جامعة قسنطينة
 ن:    واألعضاء المعين -1

 القطاع الصفة والمقب اإلسم
 ممثل الوزير المكمف بالتعميـ العالي والبحث العممي رئيس بوراس أحمد -
 مكمف بالماليةالوزير ال ةممثم عضو مسيخ كريمة -
 المكمف بالتربية الوطنية ممثل الوزير عضو منصر عبد المجيد -
 بالتكويف والتعميـ المينييف ةالمكمف ةممثمة الوزير  عضو  ليمور زناتي رحيمة -
 ممثل الوزير المكمف بالعمل والتشغيل والضماف االجتماعي عضو جتني عبد الحسيف -
 بالوظيفة العمومية واإلصالح اإلدارؼ ممثل السمطة المكمفة  عضو عروسي سميماف -
صالح المستشفيات عضو  بوشموش عبد الحميد -  ممثل الوزير المكمف بالصحة والسكاف وا 
 ممثل الوزير المكمف بالعدؿ عضو جاىمي حساف -
 ممثل الوزير المكمف بالصناعة عضو صحراوؼ بشير -
 ممثل الوزير المكمف بالسكف والعمراف والمدينة عضو طنكة دمحم -
 اعات المحمية والتييئة العمرانيةممثل الوزير المكمف بالداخمية والجم عضو سعيدؼ كريـ -
 المكمف بالفالحة والتنمية الريفية ممثل الوزير عضو عباس خالد -
 الوالي ةممثم عضو زوارؼ مميكة -
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 ن:واألعضاء المنتخب  -2
 الييئة الصفة والمقب اإلسم

 لكمية العمـو الدقيقة ذوؼ مصف األستاذيةاتذة ممثل منتخب عف األس عضو نويصر األميف -
 لكمية عمـو الطبيعية والحياة ذوؼ مصف األستاذية ممثل منتخب عف األساتذة عضو رزقوف دمحم العربي -
 لكمية عمـو التكنولوجيا ذوؼ مصف األستاذية ممثل منتخب عف األساتذة عضو زرقة عبد السالـ -
 لكمية الحقوؽ  ذوؼ مصف األستاذيةساتذة ممثل منتخب عف األ عضو بوطرفاس دمحم -
 لكمية اآلداب والمغات ذوؼ مصف األستاذية عف األساتذة ةمنتخب ةممثم عضو خراب ليندة  -
 لكمية عمـو األرض والجغرافيا والتييئة العمرانية ذوؼ مصف األستاذية ممثل منتخب عف األساتذة عضو مزىود سامي -
 لمعيد العمـو البيطرية ذوؼ مصف األستاذية تذةممثل منتخب عف األسا عضو سقني رشيد -
 لمعيد التغذية والتغذؼ والتكنولوجيات الفالحية الغذائية ذوؼ مصف األستاذية ممثمة منتخبة عف األساتذة عضو بتينة سمية -
 والتقنيات التطبيقيةلمعيد العمـو  ذوؼ مصف األستاذيةممثل منتخب عف األساتذة  عضو مكرود عبد السالـ -
 ممثل منتخب عف سمؾ األساتذة المساعديف عضو عمى زىيربم -
 ممثل منتخب عف سمؾ األساتذة المساعديف عضو شطاح وحيد -
 ممثل منتخب عف الموظفيف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات عضو شعباني خير الديف -
 تممثل منتخب عف الموظفيف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدما عضو طالب حسيف أحمد -
 عف الطمبة ةمنتخب ةممثم ضو مجدوب عبير -
 ممثل منتخب عف  الطمبة عضو دباش دمحم -

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  2019 جوان 18المؤرخ في  942يعدل القرار رقم ، 2021جوان  02مؤرخ في  624 رقم قــرار

 ربشا مس إدارة جامعةسمية ألعضاء مجإلالذي يحدد القائمة ا
 

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

 .تعييف أعضاء الحكومة والمتضمف
غشت سنة  23الموافق  1424جمادػ الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03التنفيذؼ رقـ  وبمقتضى المرسـو -

 .منو 12الذؼ يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدؿ والمتمـ، السيما المادة ، 2003
 2009سنة يناير  4الموافق  1430محـر عاـ  7المؤرخ في  07-09التنفيذؼ رقـ  بمقتضى المرسوـو  -

 .نوم 2والمتضمف إنشاء جامعة بشار، المعدؿ والمتمـ، السيما المادة 
، 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .الذؼ يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
، الذؼ يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء  مجمس إدارة 2019جواف  18المؤرخ في  942بمقتضى القرار رقـ و  -

 جامعة بشار.
 ُيـقـــــّرر
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 ، والمذكػور أعاله، كما ىو2019جواف  18المؤرخ في  942يعػدؿ الجدوؿ الممحق بالقرار رقـ  المادة األولى: 
 محدد في الجدوؿ الممحق بيذا القرار.

 : ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.2المادة 
 2021 جوان 02 فيحرر بالجزائر 

 التعميم العالي والبحث العمميوزير 
 أ.د عبد الباقي بن زيان

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 قائمة أعضاء مجمس إدارة جامعة بشار

 ن:واألعضاء المعين -1
 القطاع الصفة والمقب اإلسم

 ممثل الوزير المكمف بالتعميـ العالي والبحث العممي رئيس ف طاطا سميرب -
 ممثل الوزير المكمف بالمالية عضو بف سعيد دمحم -
 ممثل الوزير المكمف بالتربية الوطنية عضو بف سالـ جياللي -
 بالتكويف والتعميـ المينييف ةالمكمف ةممثل الوزير  عضو شافي عبد هللا -
 ممثل الوزير المكمف بالعمل والتشغيل والضماف االجتماعي عضو لعمى عبد القادر -
 ممثل السمطة المكمفة بالوظيفة العمومية واإلصالح اإلدارؼ  عضو بوعقل بشير -
 ممثل الوزير المكمف بالعدؿ عضو حمادينة دمحم سالـ -
 الوزير المكمف بالتجارة ةممثم عضو مباركي كريمة -
 بالصناعةممثل الوزير المكمف  عضو حجازؼ الشيخ -
 بالبيئة ةالمكمف ةممثل الوزير  عضو بوعمامة أحمد -
 والمدينة ممثل الوزير المكمف بالسكف والعمراف عضو قميل عبد المجيد -
 ممثل الوزير المكمف بالموارد المائية عضو خديـ عالؿ -
صالح المستشفياتبممثل الوزير المكمف  عضو بف فريحة عبد الفتاح  -  الصحة والسكاف وا 
 ممثل الوالي عضو العيدرايس  -

 

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

   2019ماي  6المؤرخ في  635يعدل القرار رقم ، 2021جوان  03 مؤرخ في 625رقم  قــرار
 3جامعة قسنطينةلدى الفنون والثقافة يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس كمية لذي ا

 

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

  .المعدؿوالمتضمف تعييف أعضاء الحكومة، 
غشت سنة  23الموافق  1424جمادػ الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03مقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ وب -

 39و 37الذؼ يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدؿ والمتمـ، ال سيما المادتاف  2003
 .منو
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  2011نوفمبر سنة  28الموافق  1433محـر عاـ  3المؤرخ في  402-11وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
 .،المعدؿ3جامعة قسنطينة  والمتضمف إنشاء

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

لكمية الفنوف والثقافة والمتضمف إنشاء األقساـ المكونة  2017 جويمية 8المؤرخ في  771وبمقتضى القرار رقـ  -
 .3لدػ جامعة قسنطينة

الفنوف يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس كمية الذؼ  2019ماؼ  6المؤرخ في  635وبمقتضى القرار رقـ  -
 .3والثقافة لدػ جامعة قسنطينة

 ُيـقـــــّرر
 

، والمذكور أعاله، كما ىو في 2019ماؼ  6المؤرخ في  635ر رقـ يعدؿ الجدوؿ الممحق بالقرا المادة األولى:
 الجدوؿ الممحق بيذا القرار.

 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. :2الــمـادة 
 2021 جوان 03 فيحرر بالجزائر 

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

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 2019ماي  6المؤرخ في  635الذي يعدل القرار رقم  2021جوان  03المؤرخ في  625ممحق بالقرار رقم 
 3جامعة قسنطينةلدى والثقافة الفنون يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس كمية الذي 

 الصفة المقب  واإلسم 
 الكمية، رئيسا ةعميد قجالي آمنة  -
 رئيس المجمس العممي لمكمية بوبنيدر عبد الرزاؽ -
 الفنوف البصرية وفنوف العرضقسـ  ةرئيس مرابط إيماف  -
 فنوف العرضالفنوف البصرية و ممثل منتخب عف األساتذة ذوؼ مصف األستاذية عف قسـ  مفرج جماؿ   -
 عف سمؾ األساتذة المساعديف ةمنتخب ةممثم بواليوشات نجاح  -
 عف سمؾ األساتذة المساعديف ةمنتخب ةممثم بوطولة أمينة  -
 ممثل منتخب عف المستخدميف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات غيوة عبد الرحيـ صابر -
 تقنييف وعماؿ الخدماتممثل منتخب عف المستخدميف اإلدارييف وال بف قدوار لطفي  -
 الفنوف البصرية وفنوف العرضممثل منتخب عف الطمبة عف قسـ  بغزو جالؿ  -
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 2019أبريل  28المؤرخ في   501يعدل القرار رقم ، 2021جوان  03 مؤرخ في 626رقم  قــرار
 3جامعة قسنطينةلدى العموم السياسية ية ألعضاء مجمس كمية يحدد القائمة اإلسمالذي 

 

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

 .المعدؿوالمتضمف تعييف أعضاء الحكومة، 
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غشت سنة  23الموافق  1424جمادػ الثانية عاـ  24ؤرخ في الم 279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
 39و 37الذؼ يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدؿ والمتمـ، ال سيما المادتاف  2003

  .منو
  2011نوفمبر سنة  28الموافق  1433محـر عاـ  3المؤرخ في  402-11وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 المعدؿ. ،3جامعة قسنطينة  ف إنشاءوالمتضم
، 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .ير التعميـ العالي والبحث العمميالذؼ يحدد صالحيات وز 
وـ لكمية العمكونة ، والمتضمف إنشاء األقساـ الم2012ديسمبر  13المؤرخ في  465وبمقتضى القرار رقـ  -

 .3السياسية لدػ جامعة قسنطينة
وـ العميحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس كمية الذؼ ، 2019أبريل  28المؤرخ في  501وبمقتضى القرار رقـ  -

 .3السياسية لدػ جامعة قسنطينة
 ُيـقـــــّرر

 

والمذكور أعاله، كما ىو في  2019 أبريل 28المؤرخ في  501 رقـيعدؿ الجدوؿ الممحق بالقرار  المادة األولى:
 الجدوؿ الممحق بيذا القرار.

 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. :2الــمادة 
 2021 جوان 03 فيحرر بالجزائر 

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

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
  2019أبريل  28المؤرخ في  501الذي يعدل القرار رقم  2021جوان  03المؤرخ في  626ممحق بالقرار رقم 
 3طينةجامعة قسنلدى  العموم السياسية يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس كمية الذي 

 الصفة المقب واإلسم 
 الكمية، رئيسا ةعميد فريمش مميكة -
 المجمس العممي لمكمية ةرئيس بف عبد الرحماف يسمينة -
 التنظيـ السياسي واإلدارؼ قسـ  ةرئيس حواس زىيرة -
 العالقات الدوليةرئيس قسـ  لعمارة نوفل  -
 التنظيـ السياسي واإلدارؼ قسـ ممثل منتخب عف األساتذة ذوؼ مصف األستاذية عف  بوريش رياض -
 ممثل منتخب عف سمؾ األساتذة المساعديف قارة وليد -
 ممثل منتخب عف سمؾ األساتذة المساعديف عابد سعيد -
 عف المستخدميف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات ةمنتخب ةممثم بوصفصاؼ صورية -
 وعماؿ الخدماتعف المستخدميف اإلدارييف والتقنييف  ةمنتخب ةممثم رممي سناء  -
 التنظيـ السياسي واإلدارؼ  ممثل منتخب عف الطمبة عف  قسـ  عبد هللا طحواتي  -
 العالقات الدوليةممثل منتخب عف الطمبة عف قسـ  أيوب قيدـو  -

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ



  2021-الثاني الثالثي-النشرة الرسمية                      -قانونيةمديرية الشؤون ال-                     وزارة التعميم العالي والبحث العممي   278

 

 

 

 2019أبريل  28المؤرخ في  503رقم  يعدل القرار، 2021جوان  03 مؤرخ في 627رقم  قــرار
 3جامعة قسنطينةلدى ىندسة الطرائق يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس كمية الذي 

 

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

 .المعدؿحكومة، والمتضمف تعييف أعضاء ال
غشت سنة  23الموافق  1424جمادػ الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 39و 37، الذؼ يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدؿ والمتمـ، ال سيما المادتاف 2003
  .منو

 2011نوفمبر سنة  28الموافق  1433محـر عاـ  3في  المؤرخ 402-11وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
 .، المعدؿ3جامعة قسنطينة  والمتضمف إنشاء

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

لكمية ىندسة الطرائق والمتضمف إنشاء األقساـ المكونة  2015أكتوبر  6المؤرخ في  973وبمقتضى القرار رقـ  -
  .3لدػ جامعة قسنطينة

يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس كمية الذؼ   2019أبريل  28المؤرخ في   503وبمقتضى القرار رقـ  -
  .3ىندسة الطرائق لدػ جامعة قسنطينة

 ُيـقـــــّرر
 

، والمذكور أعاله، كما ىو في 2019أبريل  28في  المؤرخ 503رقـ ؿ الجدوؿ الممحق بالقرار يعد المادة األولى:
 الجدوؿ الممحق بيذا القرار.

 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. :2الـمادة 
 2021 جوان 03 فيحرر بالجزائر 

 وزير التعميم العالي والبحث العممي
 الباقي بن زيانأ.د عبد 

 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 2019أبريل  28المؤرخ في   503الذي يعدل القرار رقم  2021جوان  03المؤرخ في  627ممحق بالقرار رقم 
 3جامعة قسنطينةلدى ىندسة الطرائق مية ألعضاء مجمس كمية يحدد القائمة اإلسالذي 

 الصفة المقب واإلسم 
 عميد الكمية، رئيسا منيعي عبد السالـ حساف -
 المجمس العممي لمكمية ةرئيس بوسحابة رحاب -
 اليندسة الصيدالنيةقسـ  ةرئيس الواعر وحيدة  -
 اليندسة الكيميائيةقسـ  ةرئيس لرقش وسيمة -
 ىندسة البيئةقسـ  ةرئيس زعموش رانية  -
 ىندسة الطرائقرئيس قسـ  بف مخبي لطفي -
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 بحث مخبرة مدير  عريس سياـ -
 اليندسة الصيدالنية عف األساتذة ذوؼ مصف األستاذية عف قسـ  ةمنتخب ةممثم بمعايب فوزية -
 اليندسة الصيدالنية عف األساتذة ذوؼ مصف األستاذية عف قسـ  ةمنتخب ةممثم بوناب نرجس -
 اليندسة الكيميائيةعف األساتذة ذوؼ مصف األستاذية عف قسـ  ةمنتخب ةممثم سكة فوزيةبال -
 اليندسة الكيميائيةعف األساتذة ذوؼ مصف األستاذية عف قسـ  ةمنتخب ةممثم بزاز حسينة -
 ىندسة البيئةعف األساتذة ذوؼ مصف األستاذية عف قسـ  ةمنتخب ةممثم نويوة أسماء -
 ىندسة البيئةعف األساتذة ذوؼ مصف األستاذية عف قسـ  ةنتخبم ةممثم زعموش مريـ  -
 ىندسة الطرائقعف األساتذة ذوؼ مصف األستاذية عف قسـ  ةمنتخب ةممثم قيطوني سعيدة  -
 ىندسة الطرائق ممثل منتخب عف األساتذة ذوؼ مصف األستاذية عف قسـ  موات توفيق -
 عديفعف سمؾ األساتذة المسا ةمنتخب ةممثم بوصبع لبنى -
 عف سمؾ األساتذة المساعديف ةمنتخب ةممثم ناصف ىدػ صارة -
 عف المستخدميف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات ةمنتخب ةممثم الشيخ زواوؼ شيرزاد -
 عف المستخدميف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات ةمنتخب ةممثم بتشيـ سييمة -
 ندسة الصيدالنيةاليعف الطمبة عف قسـ  ةمنتخب ةممثم شوؼ آية -
 اليندسة الكيميائيةعف الطمبة عف قسـ  ةمنتخب ةممثم ممياني رشا نياؿ  -
 ىندسة البيئةعف الطمبة عف قسـ  ةمنتخب ةممثم بوزيادة ماية وساـ -
 ىندسة الطرائقممثل منتخب عف الطمبة عف قسـ  بوشماؿ شمس الديف -
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 2019أبريل  28المؤرخ في   505قم يعدل القرار ر ، 2021جوان  03 مؤرخ في 628رقم  قــرار
 3تسيير التقنيات الحضرية لدى جامعة قسنطينةيحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس معيد لذي ا

 

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

 .ؿ، المعدوالمتضمف تعييف أعضاء الحكومة
غشت سنة  23الموافق  1424جمادػ الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .منو 63سيما المادة  ، الذؼ يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدؿ والمتمـ، ال2003
 2011نوفمبر سنة  28الموافق  1433محـر عاـ  3المؤرخ في  402-11وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .،المعدؿ3جامعة قسنطينة  والمتضمف إنشاء
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .حيات وزير التعميـ العالي والبحث العمميالذؼ يحدد صال
تسيير والمتضمف إنشاء األقساـ المكونة لمعيد  2012ديسمبر  13 المؤرخ في 467وبمقتضى القرار رقـ   -

 .، المعدؿ3قسنطينة لدػ جامعة التقنيات الحضرية 
 معيد اء مجمس يحدد القائمة اإلسمية ألعضالذؼ ، 2019أبريل  28المؤرخ في  505وبمقتضى القرار رقـ  -

 .3قسنطينة لدػ جامعة تسيير التقنيات الحضرية 
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 ُيـقـــــّرر
والمذكور أعاله، كما ىو في  ،2019أبريل  28المؤرخ في  505رقـ يعدؿ الجدوؿ الممحق بالقرار  المادة األولى:

 الجدوؿ الممحق بيذا القرار.
 لي والبحث العممي.ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العا :2الـمادة 

 2021 جوان 03 فيحرر بالجزائر                                                                                                                  
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 2019أبريل  28المؤرخ في   505الذي يعدل القرار رقم  2021جوان  03المؤرخ في  628ممحق بالقرار رقم 
 3سنطينةتسيير التقنيات الحضرية لدى جامعة قيحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس معيد الذي 

 الصفة اإلسم والمقب
 رئيسا -مدير المعيد براقدؼ سميـ -
 رئيس المجمس العممي لممعيد بف ميسي أحسف -
 التقنيات الحضرية والبيئةرئيس قسـ  مدور وليد -
 تسيير المدف والتعميررئيس قسـ  بوزحزح فؤاد -
 الحضرية والبيئة التقنياتممثل منتخب عف األساتذة ذوؼ مصف األستاذية عف قسـ  شادؼ دمحم   -
 التقنيات الحضرية والبيئةممثمة منتخبة عف األساتذة ذوؼ مصف األستاذية عف قسـ  بولحية لطيفة -
 تسيير المدف والتعميرممثمة منتخبة عف األساتذة ذوؼ مصف األستاذية عف قسـ  دباش ربيعة  -
 ر المدف والتعميرتسييممثمة منتخبة عف األساتذة ذوؼ مصف األستاذية عف قسـ  حمود نعيمة -
 سمؾ األساتذة المساعديف ممثمة منتخبة عف  بف مشيمش مريـ -
 سمؾ األساتذة المساعديفممثل منتخب عف  عميرش توفيق -
 عف المستخدميف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات ةمنتخب ةممثم موالكية زينب  -
 وعماؿ الخدماتممثل منتخب عف المستخدميف اإلدارييف والتقنييف  سويسي رابح  -
 التقنيات الحضرية والبيئةممثل منتخب عف الطمبة عف قسـ  بوىالي وائل -
 تسيير المدف والتعميرعف الطمبة عف قسـ  ةمنتخب ةممثم توامي ندػ -
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  2019أفريل  22المؤرخ في   400قم يعدل القرار ر ، 2021جوان  06مؤرخ  في  629رقم  قــرار
 الذي  يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة المدرسة العميا لألساتذة بسطيف

 

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

 .كومة، المعدؿتعييف أعضاء الح فوالمتضم
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .الذؼ يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
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 2015يوليو سنة  11الموافق  1436رمضاف عاـ  24المؤرخ في   183-15وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ -
 .منو 4ضمف إنشاء المدرسة العميا لألساتذة بسطيف، السيما المادة والمت

 2016يونيو سنة  14الموافق  1437رمضاف عاـ   9المؤرخ في  176-16وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
 .منو 24الذؼ يحدد القانوف األساسي النموذجي لممدرسة العميا، السيما المادة 

، الذؼ يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة 2019أفريل  22ي المؤرخ ف 400وبمقتضى القرار رقـ  -
 المعدؿ.المدرسة الوطنية العميا لألساتذة بسطيف، 

 ُيـقـــــّرر
 

، المعدؿ، والمذكور أعاله، كما 2019أفريل  22المؤرخ في  400يعدؿ الجدوؿ الممحق بالقرار رقـ  المادة األولى:
 رار.ىو محدد بالجدوؿ الممحق بيذا الق

 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. :2المادة 
 2021 جوان 06 فيحرر بالجزائر 

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

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 العميا لألساتذة بسطيفقائمة أعضاء مجمس إدارة المدرسة 

 األعضاء المعينون:  -1
 القطاع الصفة االسم والمقب

 ف بالتعميـ العالي والبحث العمميممثل الوزير المكم رئيسا بف يعيش عبدالكريـ -
 ممثل الوزير المكمف بالمالية عضو بف عمراف موسى -
 الوزير المكمف بالتربية الوطنية ممثل عضو حابة بوجمعةبوس -
 مفة بالتكويف والتعميـ المينييفممثل الوزيرة المك عضو ادريس عبد الكريـ -
 ة واإلصالح اإلدارؼ ممثل السمطة المكمفة بالوظيفة العمومي عضو قدقاد سفياف -
 ممثل الوزير المكمف بالصناعة عضو حمادوش لطفي -

 

 بون:األعضاء المنتخ  -2
 الييئة الصفة االسم والمقب

 األساتذة ممثل منتخب عف سمؾ عضو حمودؼ عبد الحق -
 األساتذة ممثل منتخب عف سمؾ عضو بوبقار عمر -
 ممثمة منتخبة عف سمؾ األساتذة المحاضريف قسـ "ب" عضو ليتيـ فطيمة -
 ممثل منتخب عف سمؾ األساتذة المحاضريف قسـ "ب" عضو حامدؼ شاكر -
 ممثمة منتخبة عف سمؾ األساتذة المساعديف قسـ "أ" عضو يساءشيباني رم -
 ممثل منتخب عف سمؾ األساتذة المساعديف قسـ "أ" عضو شطة مقراف -
 دارييف والتقنييف وعماؿ الخدماتممثل منتخب عف الموظفيف اإل عضو وازع الطاىر -
 خدماتدارييف والتقنييف وعماؿ الممثل منتخب عف الموظفيف اإل عضو شني رضواف -
 ممثل منتخب عف الطمبة عضو كساؼ رياف -
 ممثمة منتخبة عف الطمبة عضو بخوش ىديل -

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 2019افريل  22المؤرخ في  401يعدل القرار رقم ، 2021جوان  06مؤرخ في  630رقم  قــرار
 مجمس إدارة المدرسة العميا لألساتذة ببوسعادة )والية المسيمة( الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء

 

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

 .تعييف أعضاء الحكومة، المعدؿ فوالمتضم
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .الذؼ يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
 2015يوليو سنة  16الموافق  1436رمضاف عاـ  29المؤرخ في  187-15وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ -

  .ة المسيمة(والمتضمف إنشاء المدرسة العميا لألساتذة ببوسعادة )والي
 2016يونيو سنة  14الموافق  1437رمضاف عاـ  9المؤرخ في  176-16وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .منو 24الذؼ يحدد القانوف األساسي النموذجي لممدرسة العميا،السيما المادة 
جمس إدارة ، الذؼ يحدد القائمة االسمية ألعضاء م2019أفريل  22المؤرخ في  401وبمقتضى القرار رقـ  -

  .المدرسة العميا لألساتذة ببوسعادة )والية المسيمة(
 ُيـقـــــّرر

 

، والمذكور أعاله، كما ىو محدد 2019أفريل  22المؤرخ في  401يعدؿ الجدوؿ الممحق بالقرار رقـ  المادة األولى:
 في الجدوؿ الممحق بيذا القرار.

 ميـ العالي والبحث العممي.ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتع :2المادة 
 2021 جوان 06 فيحرر بالجزائر 

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

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ية المسيمة(ارة المدرسة العميا لألساتذة ببوسعادة )والقائمة أعضاء مجمس إد

 األعضاء المعينون: -1
 القطاع الصفة االسم والمقب

 ث العمميممثل الوزير المكمف بالتعميـ العالي والبح رئيس بف يعيش كريـ -
 ممثل الوزير المكمف بالمالية عضو طاىرؼ المسعود -
 بالتربية الوطنيةالوزير  المكمف ممثل  عضو بف بوزيد زيد الديف -
 ممثل الوزيرة المكمفة بالتكويف والتعميـ المينييف عضو ميداوؼ أحمد -
 وظيفة العمومية واإلصالح اإلدارؼ ممثل السمطة المكمفة بال عضو مناد لخضر -
 ممثمة الوزير المكمف بالصناعة عضو رحماني لطيفة -

 

 ."..........................................ييروالباقي بدون تغ......................................" 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ



  2021-الثاني الثالثي-النشرة الرسمية                      -قانونيةمديرية الشؤون ال-                     وزارة التعميم العالي والبحث العممي   283

 

 

 

  2019جانفي  02المؤرخ في    03يعدل القرار رقم  ، 2021جوان  06مؤرخ  في  631رقم  قــرار
 ساتذة التعميم التكنولوجي بسكيكدةالذي  يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس إدارة المدرسة العميا أل

 

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

 .تعييف أعضاء الحكومة، المعدؿ فوالمتضم
 2009غشت سنة  10الموافق  1430شعباف عاـ  19المؤرخ في  254-09وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .والمتضمف إنشاء مدرسة خارج الجامعة لمتعميـ التكنولوجي بسكيكدة
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

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

 .منو 24الذؼ يحدد القانوف األساسي النموذجي لممدرسة العميا، السيما المادة 
الذؼ يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس إدارة المدرسة  2019جانفي  02المؤرخ في  03وبمقتضى القرار رقـ  -

 .التعميـ التكنولوجي بسيكيكدة، المعدؿالعميا ألساتذة 
 

 ُيـقـــــّرر
 

، المعدؿ، والمذكور أعاله، كما 2019جانفي  02المؤرخ في   03يعدؿ الجدوؿ الممحق بالقرار رقـ المادة األولى:
 ىو محدد بالجدوؿ الممحق بيذا القرار.

 العممي.ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث  :2المادة 
 2021 جوان 06 فيحرر بالجزائر 

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

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ألساتذة التعميم التكنولوجي بسكيكدةقائمة أعضاء مجمس إدارة المدرسة العميا 

 األعضاء المعينون: -1
 القطاع الصفة االسم والمقب

 ممثل الوزير المكمف بالتعميـ العالي والبحث العممي، رئيس العقوف صالح -
 ممثل الوزير المكمف بالمالية، عضو صبحي أحمد -
 ممثل الوزير المكمف بالتربية الوطنية، عضو بف يسرػ بمقاسـ -
 ممثمة الوزيرة المكمفة بالتكويف والتعميـ المينييف،  عضو تيحةطالبي ف -
 ممثل السمطة المكمفة بالوظيفة العمومية واإلصالح اإلدارؼ، عضو بوطربوشة حميد -
 ممثل الوزير المكمف بالصناعة. عضو زحنيت دمحم عدناف -
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  2020جويمية  02المؤرخ في  376يعدل القرار رقم ، 2021جوان  06مؤرخ  في  632رقم  قــرار
 تصاد التطبيقييحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة المدرسة الوطنية العميا لإلحصاء واإلق

 

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

 .تعييف أعضاء الحكومة، المعدؿ فوالمتضم
 2008نة يوليو س 14الموافق  1429رجب عاـ  11المؤرخ في  222-08وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .والمتضمف تحويل المعيد الوطني لمتخطيط و اإلحصاء إلى مدرسة خارج الجامعة
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

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

 منو. 24رسة العميا،السيما المادة الذؼ يحدد القانوف األساسي النموذجي لممد
الذؼ يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة  2020جويمية  02المؤرخ في  376وبمقتضى القرار رقـ  -

 واإلقتصاد التطبيقي.المدرسة   الوطنية العميا لإلحصاء 
 

 ُيـقـــــّرر
 

والمذكور أعاله، كما ىو  2020جويمية  02المؤرخ في  376يعدؿ الجدوؿ الممحق بالقرار رقـ  المادة األولى:
 محدد بالجدوؿ الممحق بيذا القرار.

 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. :2المادة 
 2021 جوان 06 فيحرر بالجزائر 

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

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 واإلقتصاد التطبيقي قائمة أعضاء مجمس إدارة المدرسة الوطنية العميا لإلحصاء         

 األعضاء المعينون: -1
 القطاع الصفة االسم والمقب

 ف بالتعميـ العالي والبحث العمميممثل الوزير المكم رئيس بف زينة دمحم -
 ممثل الوزير المكمف بالمالية عضو مسعودؼ عبدهللا -
 الوزير المكمف بالتربية الوطنية ممثل عضو محمودؼ عبة -
 فوزيرة المكمفة بالتكويف والتعميـ المينييممثمة ال عضو حرفوش زىية -
 وظيفة العمومية واإلصالح اإلدارؼ ممثمة السمطة المكمفة بال عضو لوز رزقية -
  ممثل الوزير المكمف بالداخمية والجماعات المحمية والتييئة العمرانية عضو بف عيجة نورالديف -
 ممثمة الوزير المكمف بالصناعة عضو بمحوت صفية زوجة عمروش -
 ممثل الديواف الوطني لالحصائيات عضو زيدوني حميد -
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 2019مارس  18المؤرخ في  922دل القرار رقم يع، 2021جوان  06مؤرخ  في  633رقم  قــرار
 لألساتذة باألغواط الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة المدرسة العميا

 

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

 .أعضاء الحكومة، المعدؿ تعييف فوالمتضم
 2011غشت سنة  22الموافق  1432رمضاف عاـ  22المؤرخ في  301-11وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .منو 3والمتضمف إنشاء المدرسة العميا لألساتذة باألغواط، السيما المادة 
 2013يناير سنة  30ق المواف 1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

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

 منو. 24رسة العميا،السيما المادة الذؼ يحدد القانوف األساسي النموذجي لممد
الذؼ يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة  2019مارس  18المؤرخ في  292وبمقتضى القرار رقـ  -

 المدرسة   العميا لألساتذة باألغواط.
 ُيـقـــــّرر

 

والمذكور أعاله، كما ىو   2019مارس  18المؤرخ في  292يعدؿ الجدوؿ الممحق بالقرار رقـ  المادة األولى:
 محدد بالجدوؿ الممحق بيذا القرار.

 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. :2المادة 
 2021 جوان 06 فيحرر بالجزائر 

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

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 غواطقائمة أعضاء مجمس إدارة المدرسة العميا لألساتذة باأل

 األعضاء المعينون: -1
 القطاع الصفة االسم والمقب

 ف بالتعميـ العالي والبحث العمميممثل الوزير المكم رئيس بف برطاؿ جماؿ -
 ممثل الوزير المكمف بالمالية عضو ذىبي عصماف -
 الوزير المكمف بالتربية الوطنيةممثل  عضو سنوسي بريكسي عبد النبي -
 بالتكويف والتعميـ المينييف ممثل الوزيرة المكمفة عضو بف با جموؿ -
 وظيفة العمومية واإلصالح اإلدارؼ ممثل السمطة المكمفة بال عضو صحراوؼ عبد الحميـ -
 ممثل الوزير المكمف بالصناعة عضو حروز عبد العزيز -
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 يتـضمـن تجديــد تـشكـيـمـة لـجنـة الخـدمــات اإلجتـمــاعيـة  2021جوان  07مـؤرخ فـي /أ.ع 41رقم  قــرار
 الخدمات الجامعية غرداية لدى مديرية 

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، 2006يوليػو سنة  15الموافػق  1427جمادػ الثانيػة عاـ  19المؤرخ في  03-06بمقتضى األمر رقـ  -

 األساسي العاـ لموظيفة العمومية. المتضمف القانػػوف 
، المحدد 1982مايو سنة  15لموافق ا 1402رجب عاـ  21المؤرخ في  179-82بمقتضى المرسوـ رقـ  -

 ماعيػػػة وكيفية تمويػػميا.لمحتوػ الخدمػػات اإلجت
، 1982سبتمبر سنة  11الموافق  1402ذؼ القعدة عاـ  23المؤرخ في  303-82بمقتضى المرسوـ رقـ  -

 .المتعمق بتسييػر الخدمات اإلجتماعية
 ، يتضمف2021فبراير سنة  21الموافق  1442رجب عاـ  9المؤرخ في  78-21بمقتضى المرسـو الرئاسي رقـ  -

 .تعييف أعضاء الحكومة
المتضمف إنشاء الديواف الوطني  ،2010سنة  جانفي 12ؤرخ في ػالم 15-10ذؼ رقـ ػالمرسوـ التنفيبمقتضى  -

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

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

ؤرخ ، يعدؿ ويتمـ القرار الوزارؼ المشترؾ الم2016فيفرؼ سنة  17بمقتضى القرار الوزارؼ المشترؾ المؤرخ في  -
، المتضمف إنشاء مديريات الخدمات الجامعية وتحديد مقرىا وقائمة اإلقامات 2004ديسمبر سنة  22في 

 .الجامعية التابعة ليا ومشتمالتيا
، المتضمف تشكيمة أعضاء لجنة الخدمات اإلجتماعية، لػدػ 2020سنة ديسمبر  15 المؤرخ في لممحضر نظػػػػػػرا -

 ة.مديرية الخدمات الجامعية غرداي
 ُيـقـــــّرر

 

 تجدد تشكيمة لجنة الخدمات اإلجتماعية لدػ مديرية الخدمات الجامعية غرداية. المـادة األولى:
 تتكوف لجنة الخدمات اإلجتماعية مف األعضاء اآلتية أسماؤىـ : :2المــادة 

 

 األعضاء الدائمون: 
 بركة بمحاج -03 اوالد العيد الفالح -02 ميداف عبد الرزاؽ -01
   موالؼ عبد الحميد -05 بوضيبة سمية -04

 

 األعضاء اإلضافيون :  
 شمقي عزالديف -03 بف عمي فاطمة -02 لعور الشيخ -01
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 ( سنوات إبتداء مف تاريخ اإلمضاء عمى ىذا القرار.03تسرؼ عيدة ىذه المجنة لمدة ثالث ) :3المـادة 
غرداية بتنفيذ ىػذا القػرار، الذؼ سينشػر في النشرة الرسمية يكمف السيػد مديرمديرية الخدمات الجامعية  :4المـادة 

 لمتعميػـ العالي والبحث العممي.
 2021جوان  07حرر بالجزائر في: 

 ع/وزير التعميم العالي والبحث العممي
 األمين العام

 غوالي نور الدين
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 2021فيفري  09المؤرخ في  08يعدل القرار رقم  2021جوان  07مـؤرخ فـي /أ.ع 42 رقم قــرار
 المتضمن تجديد تشكيمة لجنة الخدمات اإلجتماعية لدى جامعة تيسمسيمت

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، 2006 يوليو سنة 15الموافق  1427جمادػ الثانية عاـ  19المؤرخ في  03-06بمقتضى األمر رقـ  -

 األساسي العاـ لموظيفة العمومية. المتضمف القانوف 
االجتماعيػػػة وكيفية ، المحدد لمحتوػ الخدمػػات 1982ماؼ سنة  15المؤرخ في  179-82بمقتضى المرسوـ رقـ  -

 تمويػػميا.
، 1982سبتمبر سنة  11الموافق  1402ذؼ القعدة عاـ  23المؤرخ في  303-82بمقتضى المرسوـ رقـ  -

 .الخدمات االجتماعية ق بتسييػرالمتعم
 ، يتضمف2021فبراير سنة  21الموافق  1442رجب عاـ  9المؤرخ في  78-21بمقتضى المرسـو الرئاسي رقـ  -

     .تعييف أعضاء الحكومة
، 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13بمقتضى المرسـو التنفيذؼ رقـ  -

 .وزير التعميـ العالي والبحث العممي المحدد لصالحيات
 .تيسمسيمتالمتضمف إنشاء جامعة  2020سنة نوفمبر  22ؤرخ في مال 337-20ذؼ رقـ يالمرسـو التنفبمقتضى  -
، المتضمف تجديد تشكيمة لجنة الخدمات االجتماعية لدػ 2021سنة  فيفرؼ  09المؤرخ في  08نظػػػػػػرا لمقرار رقـ  -

 جامعة تيسمسيمت.
 ــّررُيـقـــ

 

، المشار إليو أعاله 2021سنة  فيفرؼ  09المؤرخ في  08تعدؿ أحكاـ المادة األولى مف القرار رقـ  المـادة األولى:
 وتحرر كاآلتي:

 : " تنشأ وتشكل لجنة لمخدمات اإلجتماعية لدػ جامعة تيسمسيمت.المـادة األولى"
التعميـ  لقػرار الذؼ سينشػر في النشرة الرسمية لوزارةيكمف السيػد مدير جامعة تيسمسيمت، بتنفيذ ىذا ا :2المـادة 

 العالي والبحث العممي.  
 2021جوان  07حرر بالجزائر في: 

 ع/وزير التعميم العالي والبحث العممي
 األمين العام

 غوالي نور الدين
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 2021ماي  09المؤرخ في  33يعدل القرار رقم  2021جوان  07فـي  مـؤرخ/أ.ع 43رقم  قــرار
 المتضمن تجديد تشكيمة لجنة الخدمات اإلجتماعية لدى جامعة غميزان

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، 2006يوليو سنة  15الموافق  1427جمادػ الثانية عاـ  19المؤرخ في  03-06بمقتضى األمر رقـ  -

 .قانوف األساسي العاـ لموظيفة العموميةالمتضمف ال
االجتماعيػػػة وكيفية ، المحدد لمحتوػ الخدمػػات 1982ماؼ سنة  15المؤرخ في  179-82بمقتضى المرسوـ رقـ  -

 تمويػػميا.
، 1982سبتمبر سنة  11الموافق  1402ذؼ القعدة عاـ  23المؤرخ في  303-82بمقتضى المرسوـ رقـ  -

 .االجتماعية الخدمات المتعمق بتسييػر
 ، يتضمف2021فبراير سنة  21الموافق  1442رجب عاـ  9المؤرخ في  78-21بمقتضى المرسـو الرئاسي رقـ  -

 كومة.تعييف أعضاء الح
، 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13بمقتضى المرسـو التنفيذؼ رقـ  -

 .والبحث العمميالمحدد لصالحيات وزير التعميـ العالي 
  .المتضمف إنشاء جامعة غميزاف، 2020سنة نوفمبر  22ؤرخ في مال 339-20ذؼ رقـ يالمرسـو التنفبمقتضى  -
، المتضمف تجديد تشكيمة لجنة الخدمات االجتماعية لدػ 2021سنة  ماؼ 09المؤرخ في  33نظػػػػػػرا لمقرار رقـ  -

 جامعة غميزاف.
 ُيـقـــــّرر

 

، المشار إليو أعاله 2021ماؼ سنة  09المؤرخ في  33دؿ أحكاـ المادة األولى مف القرار رقـ تع المـادة األولى:
 وتحرر كاآلتي:
 "تنشأ لجنة لمخدمات اإلجتماعية لدػ جامعة غميزاف". "المـادة األولى:

التعميـ العالي  لوزارة يكمف السيػد مدير جامعة غميزاف، بتنفيذ ىذا القػرار الذؼ سينشػر في النشرة الرسمية :2المــادة 
 والبحث العممي.  

 2021جوان  07حرر بالجزائر في: 
 ع/وزير التعميم العالي والبحث العممي

 األمين العام
 غوالي نور الدين

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 شكـيـمـة لـجنـة الخـدمــات اإلجتـمــاعيـة يتـضمـن تجديــد تـ 2021جوان  07مـؤرخ فـي /أ.ع 44رقم  قــرار

 لدى مديرية الخدمات الجامعية معسكر 
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، 2006يوليػو سنة  15الموافػق  1427جمادػ الثانيػة عاـ  19المؤرخ في  03-06بمقتضى األمر رقـ  -

 .المتضمف القانػػوف األساسي العاـ لموظيفة العمومية
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، المحدد 1982مايو سنة  15الموافق  1402رجب عاـ  21المؤرخ في  179-82بمقتضى المرسوـ رقـ  -
 .لمحتوػ الخدمػػات اإلجتماعيػػػة وكيفية تمويػػميا

، 1982سبتمبر سنة  11الموافق  1402ذؼ القعدة عاـ  23المؤرخ في  303-82بمقتضى المرسوـ رقـ  -
 .المتعمق بتسييػر الخدمات اإلجتماعية

 ، يتضمف2021فبراير سنة  21الموافق  1442رجب عاـ  9المؤرخ في  78-21بمقتضى المرسـو الرئاسي رقـ  -
 .تعييف أعضاء الحكومة

المتضمف إنشاء الديواف الوطني  ،2010سنة  جانفي 12ؤرخ في ػالم 15-10ذؼ رقـ ػالمرسوـ التنفيبمقتضى  -
سبتمبر سنة  14المؤرخ في  312-03لمرسوـ التنفيذؼ رقـ لمخدمات الجامعية وتنظيمو وعممو، المعدؿ والمتمـ با

2003. 
، 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13بمقتضى المرسـو التنفيذؼ رقـ  -

 .المحدد لصالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
، يعدؿ ويتمـ القرار الوزارؼ المشترؾ المؤرخ 2016فيفرؼ سنة  17بمقتضى القرار الوزارؼ المشترؾ المؤرخ في  -

، المتضمف إنشاء مديريات الخدمات الجامعية وتحديد مقرىا وقائمة اإلقامات 2004ديسمبر سنة  22في 
 .الجامعية التابعة ليا ومشتمالتيا

ماعية، لػدػ ، المتضمف تشكيمة أعضاء لجنة الخدمات اإلجت2021سنة أفريل  18 المؤرخ في لممحضر نظػػػػػػرا -
 مديرية الخدمات الجامعية معسكر.

 ُيـقـــــّرر
 

 تجدد تشكيمة لجنة الخدمات اإلجتماعية لدػ مديرية الخدمات الجامعية معسكر. المـادة األولى:
 تتكوف لجنة الخدمات اإلجتماعية مف األعضاء اآلتية أسماؤىـ : :2المادة 

 األعضاء الدائمون: 
 لقاـ عبد الجميل -03 بد القادرسراش ع -02 لعوج سفياف -01
 غرموؿ الطاىر 06 العربي قادة -05 بمقايد عبد القادر -04
     زرقي زىرة -07

 

 األعضاء اإلضافيون:  
   بف مصباح أماؿ -02 مدرس أحمد -01

 

 ( سنوات إبتداء مف تاريخ اإلمضاء عمى ىذا القرار.03تسرؼ عيدة ىذه المجنة لمدة ثالث ) :3المـادة 
مديرية الخدمات الجامعية معسكر بتنفيذ ىػذا القػرار، الذؼ سينشػر في النشرة الرسمية  يكمف السيػد مدير :4المادة 

 لمتعميػـ العالي والبحث العممي.
 2021جوان  07حرر بالجزائر في: 

 ع/وزير التعميم العالي والبحث العممي
 األمين العام

 غوالي نور الدين
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي ،2021جوان  09مؤرخ في  636رقم  قــرار
 تندوف-لمعيد المغة واألدب العربي بالمركز الجامعي عمي كافي 

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 فوالمتضم 1212فبراير سنة  12الموافق  2441رجب عاـ  4في المؤرخ  23-12بمقتضى المرسـو الرئاسي رقـ  -

 تعييف أعضاء الحكومة.
الذؼ  1220غشت سنة  21الموافق  2411رجب عاـ  22المؤرخ في  144-20وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 يحدد مياـ المركز الجامعي والقواعد الخاصة بتنظيمو وسيره.
 1222غشت سنة  11الموافق  2401رمضاف عاـ  11المؤرخ في  020-22وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 ، المتمـ.ؼالمتضمف إنشاء مركز جامعي بتندو 
 1220يناير سنة  02الموافق  2404ربيع األوؿ عاـ  23المؤرخ في  22-20وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 الذؼ يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي.

ر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجمس العممي لمعيد المغة واألدب العربي بالمركز الجامعي عمي وبناًء عمى محض -
 .1212مارس  24تندوؼ المؤّرخ في -كافي 

 

 ُيـقـــــّرر
 

 2411رجب عاـ  22المؤرخ في  144-20مف المرسوـ التنفيذؼ رقـ  38تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد القائمة االسمية ألعضاء 1220غشت سنة  21الموافق 

 .تندوؼ-المغة واألدب العربي بالمركز الجامعي عمي كافي المجمس العممي لمعيد 
المغة واألدب العربي بالمركز الجامعي عمي كافي تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لمعيد  :2المادة 

 ا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.، وفقتندوؼ -
، كل فيما يخصو، بتطبيق تندوؼ-المركز الجامعي عمي كافييكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف ومديرة  :3المادة 

 ىذا القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
 

 2021جوان  09 فيحرر بالجزائر 
 بحث العمميوزير التعميم العالي وال

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي 2021جوان  09المؤرخ في  636رقم رار ــق بالقــممح
 تندوف-يد المغة واألدب العربي بالمركز الجامعي عمي كافيلمع

 

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 لممعيدرئيس المجمس العممي  عبد القادر نبو 1
 مدير المعيد عبد هللا الطرش 2
 التدّرجمدير مساعد مكّمف بالدراسات في  محمود كريفار 3
 دّرج والبحث العمميمكّمف بما بعد التمدير مساعد  دمحم رضا مغربي 4
 أستاذ رشيد شيباف 5
 أستاذ محاضر قسـ "أ" حبيب بريؾ هللا 6
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 أستاذ محاضر قسـ "أ" عبد هللا حمدينة 7
 أستاذ محاضر قسـ "ب" نجاة بوعاـ 8
 أستاذ محاضر قسـ "ب" نور الديف منوني 9
 أستاذ مساعد قسـ "أ" آسية باتني 10

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ، يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي2021جوان  09مؤرخ في  637قــرار رقم 

 تندوف-لمعيد العموم والتكنولوجيا بالمركز الجامعي عمي كافي 
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 فوالمتضم 1212فبراير سنة  12الموافق  2441عاـ رجب  4المؤرخ في  23-12بمقتضى المرسـو الرئاسي رقـ  -

 تعييف أعضاء الحكومة.
الذؼ  1220غشت سنة  21الموافق  2411رجب عاـ  22المؤرخ في  144-20وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 يحدد مياـ المركز الجامعي والقواعد الخاصة بتنظيمو وسيره.
 1222غشت سنة  11الموافق  2401رمضاف عاـ  11في المؤرخ  020-22وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 ، المتمـ.ؼالمتضمف إنشاء مركز جامعي بتندو 
 1220يناير سنة  02الموافق  2404ربيع األوؿ عاـ  23المؤرخ في  22-20وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 الذؼ يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي.

بالمركز الجامعي عمي  العموـ والتكنولوجياممّثمي األساتذة بالمجمس العممي لمعيد وبناًء عمى محضر انتخاب  -
 .1212مارس  24تندوؼ المؤّرخ في -كافي

 

 ُيـقـــــّرر
 

 2411رجب عاـ  22المؤرخ في  144-20مف المرسوـ التنفيذؼ رقـ  38تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
ر أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد القائمة االسمية ألعضاء ، والمذكو 1220غشت سنة  21الموافق 

 .تندوؼ-بالمركز الجامعي عمي كافي المجمس العممي لمعيد العمـو والتكنولوجيا
-بالمركز الجامعي عمي كافي تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لمعيد العموـ والتكنولوجيا :2المادة 

 حق بيذا القرار.، وفقا لمجدوؿ الممتندوؼ
، كل فيما يخصو، بتطبيق تندوؼ-المركز الجامعي عمي كافييكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف ومديرة  :3المادة 

 ىذا القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
 

 2021جوان  09 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 د عبد الباقي بن زيانأ.
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي 2021جوان  09المؤرخ في  637رقم رار ــق بالقــممح
 تندوف-لتكنولوجيا بالمركز الجامعي عمي كافيلمعيد العموم وا

 

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 لممعيدرئيس المجمس العممي  طالحي عبد الكريـ 1
 مدير المعيد حامي خميفة 2
 التدّرجمدير مساعد مكّمف بالدراسات في  حسيني حمزة 3
 مكّمف بما بعد التدّرج والبحث العمميمدير مساعد  عزؼ أحمد 4
 رئيس قسـ الرياضيات واإلعالـ اآللي معتصـ بف عبد الرحماف 5
 أستاذ محاضر قسـ "أ" زرواؿ إبراىيـ 6
 أستاذ محاضر قسـ "أ" مداح عمار 7
 أستاذ محاضر قسـ "أ" بكوش دمحم فوزؼ  8
 أستاذ محاضر قسـ "ب" طيبي عمي 9
 أستاذ محاضر قسـ "ب" لوصيف مريـ 10
 ذ مساعد قسـ "أ"أستا عمواش أحمد األميف 11
 أستاذ مساعد قسـ "أ" زناتي جموؿ 12
 مدير مخبر بحث تيامي عبد الحميد 13

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ، يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي2021جوان  09مؤرخ في  638رقم  قــرار

 تندوف-عمي كافي  الجامعيجارية وعموم التسيير بالمركز لمعيد العموم االقتصادية، الت
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 فوالمتضم 1212فبراير سنة  12الموافق  2441رجب عاـ  4المؤرخ في  23-12بمقتضى المرسـو الرئاسي رقـ  -

 تعييف أعضاء الحكومة.
الذؼ  1220غشت سنة  21الموافق  2411جب عاـ ر  22المؤرخ في  144-20وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 يحدد مياـ المركز الجامعي والقواعد الخاصة بتنظيمو وسيره.
 1222غشت سنة  11الموافق  2401رمضاف عاـ  11المؤرخ في  020-22وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 ، المتمـ.ؼالمتضمف إنشاء مركز جامعي بتندو 
 1220يناير سنة  02الموافق  2404ربيع األوؿ عاـ  23المؤرخ في  22-20وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 الذؼ يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي.

العموـ االقتصادية، التجارية وعموـ التسيير وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجمس العممي لمعيد  -
 .1212مارس  24خ في تندوؼ المؤرّ -بالمركز الجامعي عمي كافي

 

 ُيـقـــــّرر
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 2411رجب عاـ  22المؤرخ في  144-20مف المرسوـ التنفيذؼ رقـ  38تطبيقا ألحكاـ المادة  :المادة األولى
، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد القائمة االسمية ألعضاء 1220غشت سنة  21الموافق 

 .تندوؼ-بالمركز الجامعي عمي كافية، التجارية وعمـو التسيير المجمس العممي لمعيد العمـو االقتصادي
بالمركز تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لمعيد العموـ االقتصادية، التجارية وعموـ التسيير  :2المادة 

 ، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.تندوؼ-الجامعي عمي كافي
، كل فيما يخصو، بتطبيق تندوؼ-المركز الجامعي عمي كافيـ والتكويف ومديرة يكمف المدير العاـ لمتعمي :3المادة 

 ىذا القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
 

 2021جوان  09 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي 2021جوان  09المؤرخ في  638رقم رار ــق بالقــممح
 تندوف-ي كافيبالمركز الجامعي عمالعموم االقتصادية، التجارية وعموم التسيير لمعيد 

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 لممعيدرئيس المجمس العممي  فردؼ حماد 1
 مدير المعيد مراد بف حرز هللا 2
 مكّمف بما بعد التدّرج والبحث العمميمدير مساعد  سيد عمي بمحمدؼ 3
 عمـو التسييررئيس قسـ  نجاة وسيمة بمغانمي 4
 أستاذ محاضر قسـ "أ" بياض مصطفى 5
 أستاذ محاضر قسـ "أ" أحمد دف 6
 أستاذ محاضر قسـ "أ" بورحمة ميمود 7
 أستاذ محاضر قسـ "أ" بودالي دمحم 8
 أستاذ محاضر قسـ "أ" عبد الجبار سييمة 9
 أستاذ محاضر قسـ "ب" مويسي نور الديف 10
 أستاذ محاضر قسـ "ب" يحياوؼ حسينة 11
 أستاذ مساعد قسـ "أ" ياحي توفيق 12
 "بأستاذ مساعد قسـ " عبد الوىاب بف زاير 13
 مدير مخبر بحث مختار بف عابد 14

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  2020فيفري  29المؤرخ في  144يعّدل القرار رقم ، 2021جوان  09 مؤرخ في 639رقم رقم  قــرار

 رـسييوم التّ ـة وعمـجارية والتّ ـوم االقتصاديـالعم مس العممي لكميةالمحّدد لمقائمة االسمية ألعضاء المج
 البويـرة-بجامعة أكمي محنـد أولحـاج 

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 1212سنة  فبراير 12الموافق  2441عاـ  رجب 4خ في المؤرّ  78-21لمرسوـ الرئاسي رقـ بمقتضى ا -

 .المعّدؿ والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة،
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غشت سنة  10الموافق  2414جمادػ الثانية عاـ  14المؤرخ في  124-20وبمقتضى المرسـو التنفيذؼ رقـ  -
 .والمتّمـ ؿالذؼ يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدّ 1220

 1221 و سنةيوني 4الموافق  2400رجب عاـ  24المؤرخ في  142-21وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
 .المتضّمف إنشاء جامعة البويػرةو 

 1220يناير سنة  02الموافق  2404ربيع األوؿ عاـ  23المؤرخ في  22-20وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
 .الذؼ يحّدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي

لكّمية سمية ألعضاء المجمس العممي المحّدد لمقائمة اال 1212فيفرؼ  14المؤرخ في  244وبموجب القرار رقـ  -
 .البويرة،المعّدؿ-بجامعة أكمي محند أولحاجسيير جارية وعموـ التّ العموـ االقتصادية والتّ 

سيير جارية وعموـ التّ لكّمية العموـ االقتصادية والتّ  بالمجمس العممي وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة -
 .1224فيفرؼ  11المؤّرخ في البويرة  -بجامعة أكمي محند أولحاج

 

 ُيـقـــــّرر
 

العموـ االقتصادية  ييدؼ ىذا القرار إلى تعديل القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية المادة األولى:
 البويرة.-بجامعة أكمي محند أولحاجسيير جارية وعموـ التّ والتّ 

بجامعة سيير جارية وعموـ التّ كّمية العموـ االقتصادية والتّ لتحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي  :2المادة 
 وفًقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار. البويرة،-أكمي محند أولحاج

البويرة، كّل فيما يخصو،بتطبيق -يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف ومدير جامعة أكمي محند أولحاج :3المادة 
 سمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.ىذا القرار الذؼ سينشر في النشرة الر 

 2021 جوان 09 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 
 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 المحّدد لمقائمة 2020فيفري  29المؤرخ في  144الذي يعّدل القرار رقم  2021جوان  09 مؤرخ فيال 639رقم  رارـــالقق بـــممح

 البويـرة-بجامعة أكمي محنـد أولحـاج رـسييوم التّ ـة وعمـجارية والتّ ـوم االقتصاديـالعم االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية
 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عف قسـ العمـو االقتصادية ممّثل، يةرئيس المجمس العممي لمكمّ  رسوؿ حميد 1
 يةعميد الكمّ  عالـ عثماف 2
 راسات والمسائل المرتبطة بالطمبةدّ المكّمف بال نائب العميد عويناف عبد القادر 3
 والعالقات الخارجية لبحث العمميالمكّمف بما بعد الّتدرج وا نائب العميد حيدوشي عاشور 4
 العمـو االقتصاديةرئيس قسـ  طابوش مولود 5
 عمـو الّتسيير رئيس قسـ شاللي عبد القادر 6
 رئيس قسـ العمـو الّتجارية  حميدؼ عبد الرزاؽ 7
 العمـو المالية والمحاسبة رئيس قسـ حبيش عمي 8
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 قتصاديةالعمـو االقسـ المجنة العممية ل رئيس بختي فريد 9
 عمـو الّتسييرقسـ رئيس المجنة العممية ل وعيل ميمود 10
 العمـو الّتجارية قسـرئيس المجنة العممية ل فراح رشيد 11
 عمـو المالية والمحاسبة قسـرئيس المجنة العممية ل عزوز أحمد 12
 صاديةاألساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عف قسـ العمـو االقت ممّثل سيواني عبد الوىاب 13
 األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عف قسـ العمـو الّتجارية ممّثل أوكيل رابح 14
 األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عف قسـ العمـو الّتجارية ممّثل طحطاح أحمد 15
 األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عف قسـ عمـو الّتسيير ممّثل يحياوؼ سمير 16
 ؼ مصّف األستاذية عف قسـ عمـو الّتسييراألساتذة ذو  ممّثل غزيباوف عمي 17
 األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عف قسـ عمـو المالية والمحاسبة ممّثل مداحي دمحم 18
 األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عف قسـ عمـو المالية والمحاسبة ممّثل سفير دمحم 19
 األساتذة المساعديفعف ممّثل  بمحنيش عبد الرحمف 20
 األساتذة المساعديف عف ممّثل مقاسـمصباح ب 21
 بحث مدير مخبر عماروش أحسف 22
 بحث مدير مخبر فرج شعباف 23
 مسؤوؿ المكتبة العمرؼ عمي 24
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحّدد القائمة  2020فيفري  29المؤرخ في  147، يعّدل القرار رقم 2021جوان  09 مؤرخ في 640رقم  قــرار 

 البويـرة-بجامعة أكمـي محنـد أولحـاجة ـالجتماعيوا ةـاإلنساني ومـكّمية العماالسمية ألعضاء المجمس العممي ل
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 1212سنة  فبراير 12الموافق  2441عاـ  رجب 4خ في المؤرّ  78-21لمرسوـ الرئاسي رقـ بمقتضى ا -

  .المعّدؿ والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة،

غشت سنة  10الموافق  2414جمادػ الثانية عاـ  14المؤرخ في 124-20وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
 .الذؼ يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ1220

 1221 يونيو سنة 4الموافق 2400رجب عاـ  24المؤرخ في  142-21وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
 .والمتضّمف إنشاء جامعة البويػرة

 1220يناير سنة  02الموافق  2404ربيع األوؿ عاـ  23المؤرخ في  22-20وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
 .الذؼ يحّدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي

كّمية المحدد لمقائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي ل 1212يفرؼ ف 14المؤرخ في  242وبموجب القرار رقـ  -
 .البويرة-بجامعة أكمي محند أولحاج ةػاالجتماعيو ة ػـو اإلنسانيػالعم

بجامعة أكمي ة ػاالجتماعيو ة ػوـ اإلنسانيػكّمية العموبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجمس العممي ل -
 .1212ديسمبر   24ّرخ في البويرة المؤ  -محند أولحاج

 ُيـقـــــّرر
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ة ػوـ اإلنسانيػكّمية العمييدؼ ىذا القرار إلى تعديل القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي ل المادة األولى:
 البويرة.-بجامعة أكمي محند أولحاج ةػاالجتماعيو 

بجامعة أكمي محند  ةػاالجتماعيو ة ػإلنسانيوـ اػكّمية العمتحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي ل :2المادة 
 وفًقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار. البويرة،-أولحاج

بتطبيق  البويرة، كّل فيما يخصو،-يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف ومدير جامعة أكمي محند أولحاج :3المادة 
 العممي. ىذا القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث

 2021 جوان 09 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

  2020فيفري  29المؤرخ في  147الذي يعّدل القرار رقم  2021جوان  09 مؤرخ فيال 640رقم  رارـــق بالقـــممح
 البويـرة-بجامعة أكمـي محنـد أولحـاجة ـالجتماعيوا ةـاإلنساني ومـكّمية العمالمحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي ل

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 عمـ النفس وعمـو التربية ّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عف قسـرئيس المجمس العممي لمكّمية، مم فاتح لعزيمي 1
 عميد الكّمية عبد النور أرزقي 2
 نائب العميد المكّمف بالّدراسات والشؤوف المرتبطة بالطمبة رضا رميمي 3
 نائب العميد المكّمف بما بعد التدرج والبحث العممي والعالقات الخارجية سميـ مختار كتاش 4
 رئيس قسـ الفمسفة ة بعنوف حد 5
 رئيس قسـ الشريعة بوبكر شيخاوؼ  6
 رئيس قسـ عمـ النفس وعمـو التربية حميمي عطاب 7
 رئيس قسـ عمـ االجتماع باىية شعالؿ 8
 رئيس قسـ التاريخ زيديف قاسيمي 9
 رئيس المجنة العممية لقسـ التاريخ مصطفى سعداوؼ  10
 لعممية لقسـ عمـ النفس وعمـو التربيةرئيس المجنة ا سعدية سي دمحم 11
 رئيس المجنة العممية لقسـ عمـ اإلجتماع أماؿ قواجمية 12
 رئيس المجنة العممية لقسـ الفمسفة عبد النور نابت 13
 رئيس المجنة العممية لقسـ الشريعة عائشة أوىاب 14
 عمـ االجتماعممّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عف قسـ  عبد العزيز زواتيني 15
 ممّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عف قسـ عمـ االجتماع طيب جاب هللا 16
 ممثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عف قسـ عمـ النفس وعمـو التربية حميمي عطاب 17
 ممّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عف قسـ الشريعة عز الديف عبد الدايـ 18
 ممّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عف قسـ التاريخ لمصطفى باديس أوكي 19
 ممّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عف قسـ التاريخ ياسيف بودريعة 20
 ممّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عف قسـ الفمسفة جويدة غانـ 21
 ممّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عف قسـ الفمسفة أحمد سميماني 22
 ممّثل عف األساتذة المساعديف حرحوز وحيد 23
 ممّثل عف األساتذة المساعديف عبد الحميـ مرحي 24
 مديرة مخبر بحث زوينة حمواف 25
 مسؤوؿ المكتبة حميد عمار 26

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 يحدد الذي 2019مارس  13المؤرخ في  272رقم  القــرار، يعدل 2021جوان  09مؤرخ في  641قــرار رقم 
 ورقمـة-القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية الحقوق والعموم السياسية بجامعة قاصدي مرباح

 

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

  .المعّدؿ والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة،
يوليو سنة  23الموافق  1422جمادػ األولى عاـ  2المؤرخ في  210-01وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .والمتضمف إنشاء جامعة ورقمة، المعّدؿ والمتّمـ 2001
غشت سنة   23الموافق  1424جمادػ الثانية عاـ  24المؤرخ في 279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

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

 ير التعميـ العالي والبحث العممي.الذؼ يحدد صالحيات وز 
الذؼ يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي  2019مارس  13المؤرخ في  272رقـ  لقػػراروبموجب ا -

 ورقمػة.-لكمية الحقوؽ والعموـ السياسية بجامعة قاصدؼ مرباح
 .2021ماؼ  06المؤّرخ في  175ورقمػة رقـ  -وبناًء عمى إرساؿ جامعة قاصدؼ مرباح -

 

 ُيـقـــــّرر
 

القرار إلى تعديل القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية الحقوؽ والعموـ السياسية  ييدؼ ىذا المادة األولى:
 ورقمػة.-بجامعة قاصدؼ مرباح

-تحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية الحقوؽ والعموـ السياسية بجامعة قاصدؼ مرباح :2المادة 
 وفًقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار. رقمػة،و 

بتطبيق ىذا  ورقمػة، كّل فيما يخصو،-يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف ومدير جامعة قاصدؼ مرباح :3لمادة ا
 القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

 2021 جوان 09 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

  2019مارس  13المؤرخ في  272رقم  الذي يعدل القــرار 2021جوان  09المؤرخ في  641رقم  رارــق بالقـــممح
 ورقمـة-المجمس العممي لكمية الحقوق والعموم السياسية بجامعة قاصدي مرباحالذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء 

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجمس العممي لمكمية، ممّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عف قسـ الحقوؽ  السعيد خويمدؼ 1
 عميد الكمية بوحنية قوؼ  2
 دراسات والمسائل المرتبطة بالطمبةنائب العميد مكّمف بال دمحم الطاىر غزيز 3
 نائب العميد مكّمف بما بعد التدّرج والبحث العممي والعالقات الخارجية األميف سويقات 4
 رئيس قسـ العمـو السياسية عبد الوىاب كافي 5
 رئيس قسـ الحقوؽ  ىشاـ بف الشيخ 6
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 رئيسة المجنة العممية لقسـ العمـو السياسية غنية شميغـ 7
 رئيس المجنة العممية لقسـ الحقوؽ   بف دمحمدمحم 8
 الحقوؽ  ممّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عف قسـ دمحم بكرارشوش 9
 العمـو السياسية ممّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عف قسـ ميمود قاسـ 10
 العمـو السياسية ممّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عف قسـ دمحم خميس 11
 ممّثل عف األساتذة المساعديف ر زعباطعم 12
 ممّثل عف األساتذة المساعديف خالد خوخي 13
 مدير مخبر بحث عبد المؤمف مجدوب 14
 مسؤوؿ المكتبة مبروؾ بوخزنة 15

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  2019مارس  13المؤرخ في  275رقم  ريعدل القــرا ،2021جوان  09مؤرخ في  642قــرار رقم 

 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم عمم النفس وعموم التربية 
 ورقمـة-العموم اإلنسانية واالجتماعية بجامعة قاصدي مرباح بكمية

 

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

  .المعّدؿ والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة،
يوليو سنة  23الموافق  1422جمادػ األولى عاـ  2المؤرخ في  210-01وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 ء جامعة ورقمة، المعّدؿ والمتّمـ.والمتضمف إنشا 2001
غشت سنة   23الموافق  1424جمادػ الثانية عاـ  24المؤرخ في 279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

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

 التعميـ العالي والبحث العممي. يرالذؼ يحدد صالحيات وز 
الذؼ يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ  2019مارس  13المؤرخ في  275رقـ  وبموجب القػػرار -

 ورقمػة.-العمـو اإلنسانية واالجتماعية بجامعة قاصدؼ مرباح عمـ النفس وعمـو التربية بكمية
 .2021ماؼ  06المؤّرخ في  173مػة رقـ ورق -وبناًء عمى إرساؿ جامعة قاصدؼ مرباح -

 ُيـقـــــّرر
ييدؼ ىذا القرار إلى تعديل القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ عمـ النفس وعموـ التربية  المادة األولى:

 ورقمػة.-العمـو اإلنسانية واالجتماعية بجامعة قاصدؼ مرباح بكمية
العموـ اإلنسانية  ء المجنة العممية لقسـ عمـ النفس وعمـو التربية بكميةتحّدد القائمة االسمية ألعضا :2المادة 

 وفًقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار. ورقمػة،-واالجتماعية بجامعة قاصدؼ مرباح
ورقمػة، كّل فيما يخصو، بتطبيق ىذا -يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف ومدير جامعة قاصدؼ مرباح :3المادة 

 سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. القرار الذؼ
 2021 جوان 09 فيحرر بالجزائر 

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

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 يحدد القائمة 2019مارس  13المؤرخ في  275رقم  الذي يعدل القــرار 2021جوان  09مؤرخ في ال 642رقم ممحــق بالقـرار 
 ورقمـة-العموم اإلنسانية واالجتماعية بجامعة قاصدي مرباح االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم عمم النفس وعموم التربية بكمية

 الصفـة ـباالسم والمق الرقم
 أستاذ، رئيس المجنة العممية لمقسـ لبوز عبد هللا 1
 رئيسة القسـ نوار شيرزاد 2
 أستاذ  الوناس مزياني 3
 أستاذ محاضر قسـ "أ" خالد بوعافية 4
 أستاذ محاضر قسـ "أ" خميس عبد العزيز 5
 أستاذ محاضر قسـ "أ" نويبات قدور 6
 "أأستاذة محاضرة قسـ " الزىرة باعمر 7
 أستاذ مساعد قسـ "أ" األعور إسماعيل 8
 أستاذ مساعد قسـ "أ" طارؽ صالحي 9

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  2019ماي  05 مؤرخ فيال 617رقـم  القــرار ، يعدل2021جوان  09ؤرخ في ــــــم 643م ـــــــــرار رقــق

 اتـــغاآلداب والمّ  بكّميـة ةــاآلداب والّمغــة الفرنسيالسمية ألعضاء الّمجنـة العمميـة لقســم يحّدد القائمة ا الذي
 المسيمـة-بجامعـة محمـد بوضيـاف

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2021سػػػػنة  فبرايػػػػر 21الموافػػػػق  1442عػػػػاـ  رجػػػػب 9خ فػػػػي المػػػػؤرّ  78-21لمرسػػػػـو الرئاسػػػػي رقػػػػـ بمقتضػػػػى ا -

 المعّدؿ،  ّمف تعييف أعضاء الحكومة،والمتض
سػبتمبر سػنة  18الموافػق  1422جمػادػ الثانيػة عػاـ  30المػؤّرخ فػي  274-01وبمقتضى المرسـو التنفيػذؼ رقػـ  -

 والمتّمـ. ؿوالمتضمف إنشاء جامعة المسيمة، المعدّ  2001
غشػػت سػػنة  23لموافػػق ا 1424جمػػادػ الثانيػػة عػػاـ  24المػػؤّرخ فػػي 279-03وبمقتضػػى المرسػػـو التنفيػػذؼ رقػػـ  -

 الذؼ يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ. 2003
 2013ينػاير سػنة  30الموافػق  1434ربيػع األوؿ عػاـ  18المؤّرخ فػي  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 الذؼ يحّدد صالحيات وزير الّتعميـ العالي والبحث العممي.
الػذؼ يحػّدد القائمػة االسػمية ألعضػاء الّمجنػػة العمميػػة لقسػػػـ  2019ماؼ  05 مؤرخ فيال 617رقـ  لقػػراروبموجب ا -

 المسيمػة.-بجامعػة محمػد بوضيػاؼ ات ػػػغاآلداب والمّ  بكّميػة ةػػاآلداب والّمغػػة الفرنسي
 .2021ماؼ  18المؤّرخ في  43المسيمػة رقـ -وبناًء عمى إرساؿ جامعة محمػد بوضيػاؼ -

 

 ُيـقـــــّرر
 

 ةػػاآلداب والّمغػػة الفرنسيييدؼ ىذا القرار إلى تعديل القائمة االسمية ألعضاء الّمجنػة العمميػة لقسػػـ  المادة األولى:
 المسيمػة.-بجامعػة محمػد بوضيػاؼ ات ػػػغاآلداب والمّ  بكّميػة
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ات ػػػغاآلداب والمّ  بكّميػة ةػػاآلداب والّمغػػة الفرنسيقسػػـ تحّدد القائمة االسمية ألعضاء الّمجنػة العمميػة ل :2المادة 
 وفًقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار. المسيمػة،-بجامعػة محمػد بوضيػاؼ 

المسيمػة، كّل فيما يخصو، بتطبيق -يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف ومدير جامعة محمػد بوضيػاؼ :3المادة 
 النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.ىذا القرار الذؼ سينشر في 

 2021 جوان 09 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 المحّدد لمقائمة 2019ماي  05 مؤرخ فيال 617رقـم  الذي يعدل القــرار 2021جوان  09المؤرخ في  643محــق بالقـرار رقم م
 المسيمـة-بجامعـة محمـد بوضيـافات ـــغاآلداب والمّ  بكّميـة ةــاآلداب والّمغــة الفرنسياالسمية ألعضاء الّمجنـة العمميـة لقســم 

 الّصفـة باالسم والمقـ الرقم
 رئيس الّمجنة العممية لمقسـ لعبيدؼ سعاد 1
 رئيس القسـ حاج لعروسي بمقاسـ 2
 أستاذ محاضر قسـ "ب" شتواني نورة 3
 أستاذ محاضر قسـ "ب" بف خميل ريمة 4
 أستاذ مساعد قسـ "أ" بف يحي طارؽ  5
 أستاذ مساعد قسـ "ب" مسعور رياض 6

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ة لقسم العموم العممي المجنةد القائمـة االسمية ألعضاء يحـدّ  ،2021 جوان 09مؤرخ في  644رقم  قــرار

 جيجل-دمحم الصديق بن يحيجامعة بالمالية والمحاسبة بكمية العموم االقتصادية، التجارية وعموم التسيير 
 

 لعممي،إن وزير التعميم العالي والبحث ا
، 2021فبرايػػػػر سػػػػنة  21الموافػػػػق  1442رجػػػػب عػػػػاـ  9المػػػػؤرخ فػػػػي  78-21بمقتضػػػػى المرسػػػػـو الرئاسػػػػي رقػػػػـ  -

  .المتضمف تعييف أعضاء الحكومة
يوليػػو سػػنة  22الموافػػق  1424جمػػادػ األولػػى عػػاـ  22المػػؤرخ فػػي  258-03وبمقتضػػى المرسػػـو التنفيػػذؼ رقػػـ  -

 المتّمـ.والمتضمف إنشاء جامعة جيجل، المعّدؿ و  2003
غشت سنة  23الموافق  1424جمادػ الثانية عاـ  24 المؤرخ في 279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

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

 الذؼ يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي.
 د القائمػة االسمية ألعضاء المجمس العممييحػدّ  ذؼال 2020مارس  15المػؤّرخ في  252وبموجب القرار رقـ  -

 .جيجلجامعة لكمية الحقوؽ والعموـ السياسية ب
ة لقسـ العمـو المالية والمحاسبة بكمية العموـ االقتصادية، العممي بالمجنةوبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة  -

 .2021 ماؼ 05المؤّرخ في  196جيجل رقـ -جامعة دمحم الصديق بف يحيبالتجارية وعمـو التسيير 
 

 ُيـقـــــّرر
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انية عاـ جمادػ الث 24 المؤرخ في 279-03المرسوـ التنفيذؼ رقـ مف  48تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
ييدؼ ىذا القرار إلى ، والمذكور أعاله،  المعّدؿ والمتّمـ، 2003غشت سنة  23الموافق  1424
ة لقسـ العموـ المالية والمحاسبة بكمية العموـ االقتصادية، العممي المجنةالقائمة االسمية ألعضاء تحديد 

 جيجل.-بجامعة دمحم الصديق بف يحيالتجارية وعمـو التسيير 
ة لقسـ العموـ المالية والمحاسبة بكمية العموـ االقتصادية، العممي المجنةتحدد القائمة االسمية ألعضاء  :2المادة 

 جيجل، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.-بجامعة دمحم الصديق بف يحيالتجارية وعمـو التسيير 
جيجل، كل فيما يخصو، بتطبيق -بف يحييكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف ومدير جامعة دمحم الصديق  :3المادة 

 ىذا القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
 2021 جوان 09 فيحرر بالجزائر 

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

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ة لقسمالعممي المجنةد القائمـة االسمية ألعضاء يحـدّ الذي  2021جوان  09مؤرخ في  644رقم ممحــق بالقـرار 

 جيجل-حيدمحم الصديق بن يجامعة العموم المالية والمحاسبة بكمية العموم االقتصادية، التجارية وعموم التسيير ب 
 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس الّمجنة العممية لمقسـ عالب رشيد 1
 رئيس القسـ أحميو فاتح 2
 "أأستاذ محاضر قسـ " كبيش محمود 3
 "أأستاذ محاضر قسـ " حيمراف دمحم 4
 "أأستاذ محاضر قسـ " بوغزة باديس 5
 أستاذ محاضر قسـ "ب" بولعسل دمحم 6
 ذ محاضر قسـ "ب"أستا عيمر سعيد 7
 أستاذ مساعد قسـ "أ" زيف راضية 8
 "أأستاذ مساعد قسـ " لعريوؼ عبد الرزاؽ 9

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحدد  2019ديسمبر  18المؤرخ في  1576، يعّدل القرار رقم 2021جوان  09مـــؤرخ في  645رقم قــرار 
 سيدي بمعباس-العموم اإلنسانية واالجتماعية بجامعة جياللي ليابسكّمية السمية ألعضاء المجمس العممي للمقائمة ا

 

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

  .ّدؿالمع والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة،
الموافق أّوؿ غشت سنة  1409ذؼ الحجة عاـ  29المؤرخ في  141-89وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 لمتّمـ.والمتضمف إنشاء جامعة سيدؼ بمعباس، المعّدؿ وا 1989
غشت سنة  23الموافق  1424جمادػ الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 نظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ.د مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتالذؼ يحدّ  2003



  2021-الثاني الثالثي-النشرة الرسمية                      -قانونيةمديرية الشؤون ال-                     وزارة التعميم العالي والبحث العممي   302

 

 

 

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

الذؼ يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي  2019ديسمبر  18المؤرخ في  1576وبموجب القرار رقـ  -
 .سيدؼ بمعباس، المعّدؿ -العمـو اإلنسانية واالجتماعية بجامعة جياللي ليابسكّمية ل

جياللي  العمـو اإلنسانية واالجتماعية بجامعةكّمية وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجمس العممي ل -
 .2019ماؼ  19لمؤّرخ في سيدؼ بمعباس ا -ليابس

 

 ُيـقـــــّرر
 

العموـ اإلنسانية واالجتماعية كّمية ييدؼ ىذا القرار إلى تعديل القائمة االسمية ألعضاء المجمس ل المادة األولى:
 سيدؼ بمعباس.-بجامعة جياللي ليابس

جياللي  الجتماعية بجامعةتحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكّمية العموـ اإلنسانية وا :2المادة 
 سيدؼ بمعباس، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار. -ليابس

سيدؼ بمعباس، كل فيما يخصو، -يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف ومدير جامعة جياللي ليابس :3المادة 
 بتطبيق ىذا القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

2021 جوان 09 فيحرر بالجزائر                 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                                 

 أ.د عبد الباقي بن زيان                                                                                                                
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

  2019ديسمبر  18المؤرخ في  1576م الذي يعّدل القرار رق 2021جوان  09مـــؤرخ في  645رقم  رارــق بالقــممح
 سيدي بمعباس-العموم اإلنسانية واالجتماعية بجامعة جياللي ليابسكّمية المحدد لمقائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي ل

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 لعمـو االجتماعيةا قسـعف  ممّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية، يةرئيس المجمس العممي لمكمّ  قدوسي دمحم 1
 عميد الكمية مجاود دمحم 2
 نائب العميد مكّمف بالدراسات والمسائل المرتبطة بالطمبة ولد النبية كريـ 3
 نائب العميد مكّمف بما بعد التدّرج والبحث العممي والعالقات الخارجية مكحمي دمحم 4
 العمـو االجتماعيةرئيس قسـ  صديقي عبد النور 5
 العمـو اإلنسانيةرئيس قسـ  تيزؼ ميمود 6
 العمـو االجتماعية رئيس الّمجنة العممية لقسـ بوعناني إبراىيـ 7
 العمـو اإلنسانية رئيس الّمجنة العممية لقسـ عساؿ نور الديف 8
 العمـو اإلنسانية قسـ عف ممّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية سحولي بشير 9
 العمـو االجتماعية قسـ عف مصّف األستاذيةممّثل األساتذة ذوؼ  شخـو سعدؼ 10
 العمـو االجتماعية  قسـ عف األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية ةممّثم تممساني فاطمة 11
 األساتذة المساعديفعف ممّثل  شعدو كريـ 12
 األساتذة المساعديفعف  ممّثل عشاش نوريف 13
 مدير مخبر بحث ىاليمي حنيفي 14
 مخبر بحثمدير  بمعربي خالد 15
 مسؤوؿ المكتبة ممياني بف عتو 16

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة ، 2021جوان  10مؤرخ  في  646رقم  قــرار
 المدرسة الوطنية العميا في البيوتكنولوجيا بقسنطينة

 

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

 .تعييف أعضاء الحكومة، المعدؿ فوالمتضم
 2011نوفمبر سنة  28الموافق   1433محـر عاـ  3المؤرخ في 399-11وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 بيوتكنولوجيا بقسنطينة.ة العميا في الوالمتضمف انشاء المدرسة الوطني
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

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

 منو. 24رسة العميا، السيما المادة الذؼ يحدد القانوف األساسي النموذجي لممد
 

 ُيـقـــــّرر
 

 1437رمضاف عاـ  9المؤرخ في  176-16مف المرسوـ التنفيذؼ رقـ  24تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
قرار إلى تحديد القائمة االسمية ألعضاء ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا ال2016يونيو سنة  14الموافق 

 مجمس إدارة المدرسة الوطنية العميا في البيوتكنولوجيا بقسنطينة.
تحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس المدرسة الوطنية العميا لمبيوتكنولوجيا بقسنطينة ،طبقا لمجدوؿ  :2المادة 

 الممحق بيذا القرار.
 رة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.ينشر ىذا القرار في النش: 3المادة 

 2021 جوان 10 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 أعضاء مجمس إدارة المدرسة الوطنية العميا في البيوتكنولوجيا بقسنطينة قائمة
 األعضاء المعينون: -1

 القطاع الصفة االسم والمقب
 بالتعميـ العالي والبحث العممي ممثل الوزير المكمف رئيس لطرش دمحم اليادؼ -
 الوزير المكمف بالمالية ممثمة عضو مسيخ كريمة -
 لوزير المكمف بالتربية الوطنيةا ممثل عضو منصر عبد المجيد -
 بالتكويف والتعميـ المينييف ممثمة الوزيرة المكمفة عضو ليمور زناتي رحيمة  -
 ممثل السمطة المكمفة بالوظيفة العمومية واإلصالح اإلدارؼ  عضو عروسي سميماف -
 اعات المحمية والتييئة العمرانيةممثل الوزير المكمف بالداخمية والجم عضو حجاج كريـ -
 بالصناعة ممثل الوزير المكمف عضو زحنيت دمحم عدناف -
 بالفالحة والتنمية الريفية ممثل الوزير المكمف عضو بف بمقاسـ عبدالقادر -
 الصحة والسكاف واصالح المستشفياتممثل الوزير المكمف ب عضو بوشموش عبد الحميد -
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 األعضاء المنتخبون: -2
 القطاع الصفة االسم والمقب

 األساتذة ممثل منتخب عف سمؾ عضو اصربوداح عبد الن -
 األساتذة ممثمة منتخبة عف سمؾ عضو نعيمي دليمة -
 ممثمة منتخبة عف سمؾ األساتذة المحاضريف قسـ "ب" عضو العمدة سياـ -
 ممثمة منتخبة عف سمؾ األساتذة المحاضريف قسـ "ب" عضو لكحل سياـ -
 المساعديف قسـ "أ"ممثل منتخب عف سمؾ األساتذة  عضو بتشيـ نصر الديف  -
 ممثل منتخب عف سمؾ األساتذة المساعديف قسـ "ب" عضو نموشي يعقوب -
 دارييف والتقنييف وعماؿ الخدماتممثمة منتخبة عف الموظفيف اإل عضو مرداسي نسيمة -
 دارييف والتقنييف وعماؿ الخدماتممثمة منتخبة عف الموظفيف اإل عضو خنيف ىبة -
 خب عف الطمبةممثل منت عضو بف لكحل أميف -
 ممثل منتخب عف الطمبة عضو عبدؼ أسامة -
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس كمية، 2021جوان  10 مؤرخ في 647رقم  قــرار
 جامعة بسكرة لدى العموم االقتصادية والتجارية وعموم التسيير

 

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

 .المعدؿوالمتضمف تعييف أعضاء الحكومة، 
 1998يوليو سنة  7الموافق  1419ربيع األوؿ عاـ  13المؤرخ في  219-98وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .بسكرة، المعدؿ والمتمـنشاء جامعة والمتضمف إ
غشت سنة  23الموافق  1424جمادػ الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 39و 37، الذؼ يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدؿ والمتمـ، ال سيما المادتاف 2003
 .منو

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

العمـو والمتضمف إنشاء األقساـ المكونة لكمية  2009ديسمبر  13المؤرخ في  342وبمقتضى القرار رقـ  -
 .معة بسكرة، المتمـلدػ جااالقتصادية والتجارية وعموـ التسيير 

 

 ُيـقـــــّرر
 

جمادػ الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذؼ رقـ  39تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
والمتمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد  ، المعدؿ2003غشت سنة  23الموافق  1424

 .بسكرةلدػ جامعة العمـو االقتصادية والتجارية وعمـو التسيير القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس كمية 
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لدػ جامعة العموـ االقتصادية والتجارية وعموـ التسيير تحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس كمية  :2مادة الـ
 يذا القرار.بفي الجدوؿ الممحق بسكرة، 

 والبحث العممي. ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي :3مادة الـ
 2021 جوان 10 فيحرر بالجزائر 

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

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس كمية الذي 2021جوان  10 خ فيمؤر ال 647رقم  رارــق بالقــممح

 جامعة بسكرة لدى العموم االقتصادية والتجارية وعموم التسيير
 الصفة اإلسم والمقب

 الكمية، رئيسا ةعميد جودؼ حناف -
 رئيس المجمس العممي لمكمية خوني رابح -
 عمـو التسييرقسـ  ةرئيس غربي وىيبة  -
 العمـو االقتصاديةقسـ  رئيس عبة فريد -
 العمـو التجاريةرئيس قسـ  بمحسف دمحم عمي -
 بحث مدير مخبر غالـ عبد هللا -
 بحث مدير مخبر مفتاح صالح -
 عمـو التسييرعف األساتذة ذوؼ مصف األستاذية عف قسـ  ةمنتخب ةممثم دريدؼ أحالـ -
 عمـو التسيير ف قسـ ممثل منتخب عف األساتذة ذوؼ مصف األستاذية ع غضباف حساـ الديف  -
 العمـو التجاريةعف األساتذة ذوؼ مصف األستاذية عف قسـ  ةمنتخب ةممثم نسيب أنفاؿ -
 العمـو التجاريةممثل منتخب عف األساتذة ذوؼ مصف األستاذية عف قسـ  عباسي صابر -
 العمـو االقتصاديةممثل منتخب عف األساتذة ذوؼ مصف األستاذية عف قسـ  غقاؿ الياس -
 العمـو االقتصادية ممثل منتخب عف األساتذة ذوؼ مصف األستاذية عف قسـ الضيف دمحم عدناف بف  -
 ممثل منتخب عف سمؾ األساتذة المساعديف مناصرية اسماعيل -
 ممثل منتخب عف سمؾ األساتذة المساعديف قشوط الياس -
 ممثل منتخب عف المستخدميف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات كزار خميل -
 ممثل منتخب عف المستخدميف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات مداني عماد -
 العمـو التجاريةممثل منتخب عف الطمبة عف قسـ  فرجمي دمحم اسالـ  -
 عمـو التسييرعف الطمبة عف قسـ  ةمنتخب ةممثم عثماف رانيا -
 العمـو االقتصاديةممثل منتخب عف الطمبة عف قسـ  غديرؼ عبد النور -
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة، 2021جوان  13مؤرخ  في  648رقم  قــرار
 المدرسة العميا في عموم التسيير بعنابة

 

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

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

 2016يونيو سنة  14الموافق  1437رمضاف عاـ  9المؤرخ في  176-16ـ وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رق -
 .منو 24الذؼ يحدد القانوف األساسي النموذجي لممدرسة العميا،السيما المادة 

فبراير سنة  15الموافق   1438جمادػ االولى عاـ  18المؤرخ في  88-17وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
لتحضيرية في العمـو االقتصادية والتجارية وعمـو التسيير بعنابة ، الى مدرسة والمتضمف تحويل المدرسة ا 2017

 .عميا في عمـو التسيير
 ُيـقـــــّرر

 
 

 1437رمضاف عاـ  9المؤرخ في  176-16مف المرسـو التنفيذؼ رقـ  24تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
ذا القرار إلى تحديد القائمة االسمية ألعضاء ، والمذكور أعاله، ييدؼ ى2016يونيو سنة  14الموافق 

 مجمس إدارة المدرسة العميا في عمـو التسيير بعنابة.
تحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة المدرسة العميا في عموـ التسيير بعنابة في الجدوؿ الممحق  :2المادة 

 بيذا القرار.
 تعميـ العالي والبحث العممي.ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لم :3المادة 

 2021 جوان 13 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 المدرسة العميا في عموم التسيير بعنابة دارةقائمة أعضاء مجمس إ
 األعضاء المعينون: -1

 القطاع الصفة االسم والمقب
 ف بالتعميـ العالي والبحث العمميممثل الوزير المكم رئيس قواسمية عبد الكريـ -
 وزير المكمف بالماليةممثمة ال عضو حرز هللا نوارة -
 بية الوطنيةوزيرة  المكمفة بالتر ممثل ال عضو بف طاىر نادية -
 كمف بالتكويف والتعميـ المينييفممثل الوزير الم عضو زبار عبد القادر -
 وظيفة العمومية واإلصالح اإلدارؼ ممثل السمطة المكمفة بال عضو شوعيب دمحم -
 ممثل الوزير المكمف بالتجارة عضو بمحوت رابح -
 ممثل الوزير المكمف بالصناعة عضو بمدىاف سفياف -
 والصناعة ممثل عف الغرفة الجزائرية لمتجارة عضو  رياضمنصورؼ فريد دمحم -
 ممثل عف مؤسسة فرتياؿ عضو بوشموخ دمحم فوزؼ  -
 غيموز وشركائو( SNCممثل عف شركة األشغاؿ العمومية والرؼ)  عضو غيموز عبد الرشيد -

 

 األعضاء المنتخبون: -2
 الييئة الصفة االسم والمقب

 األساتذة عف سمؾممثل منتخب  عضو بف الشيخ حسيف أحمد -
 األساتذة ممثمة منتخبة عف سمؾ عضو نايت عطية مريـ -
 ممثل منتخب عف سمؾ األساتذة المحاضريف قسـ "ب" عضو نشمة ياسيف  -



  2021-الثاني الثالثي-النشرة الرسمية                      -قانونيةمديرية الشؤون ال-                     وزارة التعميم العالي والبحث العممي   307

 

 

 

 ممثمة منتخبة عف سمؾ األساتذة المحاضريف قسـ "أ" عضو بميوشات اسية -
 ممثمة منتخبة عف سمؾ األساتذة المساعديف قسـ "أ" عضو عمارة كمثـو -
 ممثمة منتخبة عف سمؾ األساتذة المساعديف قسـ "أ" عضو شماـ وفاء -
 دارييف والتقنييف وعماؿ الخدماتممثل منتخب عف الموظفيف اإل عضو بوغريرة سفياف -
 دارييف والتقنييف وعماؿ الخدماتممثل منتخب عف الموظفيف اإل عضو رفاس عمي -
 عف الطمبة ممثمة منتخبة عضو حمدؼ رشا -
 عف الطمبة ممثمة منتخبة عضو سناءمصطفاوؼ ح -
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الذي  2019جانفي  7المؤرخ في  28يعدل القرار رقم ، 2021جوان  13مؤرخ  في  649رقم  قــرار
 ل الفيزيائية والكيميائيةحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة مركز البحث العممي والتقني في التحاليي

 

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

 .المعدؿ والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
، 1992سنة  مايو 23لموافق ا 1412عاـ  ذؼ القعدة 20المؤرخ في  214-92رقـ  التنفيذؼ بمقتضى المرسـوو  -

 .منو 4السيما المادة  والمتمـ، ، المعدؿالعممي والتقني في التحاليل الفيزيائية والكيميائيةالمتضمف إنشاء مركز البحث و 
 ةنوفمبر سن 24الموافق  1432ذؼ الحجة عاـ  28المؤرخ في  396-11وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

اسي النموذجي لممؤسسة العمومية ذات الطابع العممي والتكنولوجي، السيما المادة الذؼ يحّدد القانوف األس 2011
  .منو 13

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

الذؼ يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس إدارة مركز  2019جانفي  7ؤرخ في الم 28وبمقتضى القرار رقـ  -
 البحث العممي والتقني في التحاليل الفيزيائية والكيميائية، المعدؿ.

 
 

 ُيـقـــــّرر
 

تحرر كما المذكور أعاله، ، المعدؿ، و 2019جانفي  7المؤرخ في  28تعدؿ المادة األولى مف رقـ  المادة األولى:
  يأتي:

 (...........................................بدون تغيير:...........................)المادة األولى"
العممي والتقني في التحاليل الفيزيائية مركز البحث تحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة  

 والكيميائية، كما يمي:
 : بالنسبة لممثمي مؤسسات الدولة 

 ي، ممثل وزير المكمف بالتعميـ العالي والبحث العممي، رئيسا،السيد تومي ذىب -
 السيد لعناني عادؿ، ممثل عف الوزير المكمف بالمالية، -
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 السيد لطروش حاج، ممثل عف وزير الدفاع الوطني، -
 بالموارد المائية، فالسيدة شابوني إلياـ نعيمة، ممثمة عف الوزير المكم -
 بالفالحة والتنمية الريفية، فة، ممثمة عف الوزير المكمالسيدة قريشي مميكة فضيمة زوجة حمان -
صالح المستشفيات، -  السيدة بف برنو ليمى، ممثمة عف الوزير المكمف بالصحة والسكاف وا 
 السيدة سميماني نادية، ممثمة عف الوزير المكمف بالطاقة والمناجـ، -
 السيدة بوطابة يسمينة، ممثمة عف الوزيرة المكمفة بالبيئة". -

 

 ."....................................والباقي بدون تغيير..................................."
 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. :2المادة 

 2021 جوان 13 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  2019مارس  19المؤرخ في  299يعدل القرار رقم ، 2021جوان  13مؤرخ  في  650رقم  قــرار
 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة المدرسة العميا لإل قتصاد بوىران 

 

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

 .تعييف أعضاء الحكومة، المعدؿ فوالمتضم
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 حث العممي.ير التعميـ العالي والبالذؼ يحدد صالحيات وز 
 2016يونيو سنة  14الموافق  1437رمضاف عاـ  9المؤرخ في  176-16وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 منو. 24رسة العميا،السيما المادة الذؼ يحدد القانوف األساسي النموذجي لممد
راير سنة فب 15الموافق   1438جمادػ االولى عاـ  18المؤرخ في  85-17وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

بوىراف إلى مدرسة  والمتضمف تحويل المدرسة التحضيرية في العموـ االقتصادية والتجارية وعموـ التسيير 2017
 عميا لإلقتصاد.

الذؼ يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس إدارة  2019مارس  19المؤرخ في  299وبمقتضى القرار رقـ  -
 العميا لإلقتصاد بوىراف، المعدؿ.المدرسة 

 ـقـــــّرريُ 
، المعدؿ، والمذكور أعاله، كما 2019مارس  19المؤرخ في  299يعدؿ الجدوؿ الممحق بالقرار رقـ  المادة األولى:

 ىو محدد بالجدوؿ الممحق بيذا القرار.
 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. :2المادة 

 2021 جوان 13 فيحرر بالجزائر 
 التعميم العالي والبحث العممي وزير

 أ.د عبد الباقي بن زيان
ػ ػػػػػػ ػػػػػ ػػػػػ ػػػػػػ ػػػػػ ػػػػػ ػػػػػػ ػػػػػ ػػػػػ ػػػػػػ ػػػػػػػػػػ ػػػػػػ ػػػػػ ػػػػػ ػػػػػ ػػػػػػ ػػػػػ ػػػػػ ػػػػػػ ػػػػػ ػػػػػ ػػػػػػ ػػػػػ ػػػػػ ػػػػػػ ػػػػػ ػػػػػ ػػػػػػ ػػػػػ ػػػػػ ػػػػػ ػػػػػػ ػػػػػ ػػػػػػػػػ ػػػػػػ ػػػػػ ػػ ػػػػػػ ػػػػػ ػػػػػ ػػػػػػ ػػػػػ ػػػػػ ػػػػػػ ػػػػػػ ػػػػ ػػػػػ ػػػػػػ ػػػػػ ػػػػػ ػػػػػػ ػػػػػ ػػػػػ ػػػػػػ ػػػػػ ػػػػػ  ػػػػ



  2021-الثاني الثالثي-النشرة الرسمية                      -قانونيةمديرية الشؤون ال-                     وزارة التعميم العالي والبحث العممي   309

 

 

 

 ا لإل قتصاد بوىرانقائمة أعضاء مجمس إدارة المدرسة العمي
 األعضاء المعينون: -1

 القطاع الصفة االسم والمقب
 العالي والبحث العممي ف بالتعميـممثل الوزير المكم رئيسا حمو بوزياف أميف -
 ممثل الوزير المكمف بالمالية عضو سعدوت دمحم -
 المكمف بالتربية الوطنية ممثل الوزير  عضو أو بمعيد عبد القادر -
 مفة بالتكويف والتعميـ المينييفممثل الوزيرة المك عضو بمعربي سيد أحمد  -
 صالح اإلدارؼ وظيفة العمومية واإلممثل السمطة المكمفة بال عضو عثماني يحيى -
 ممثل الوزير المكمف بالتجارة عضو الطيب فيصل عبدالرحماف -
 ممثل الوزير المكمف بالصناعة عضو جاب هللا فريد -
 غرفة الجزائرية لمتجارة والصناعةممثل عف ال عضو بونعامة جماؿ الديف -
 ممثل مؤسسة صوميز عضو كمـو يزيد -
 ثل مؤسسة الفاتروف مم عضو جميل مختار -

 

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

 2019أفريل  15المؤرخ في   341يعدل القرار رقم ، 2021جوان  13مؤرخ في  651رقم  قــرار
 االسمية ألعضاء مجمس إدارة المدرسة الوطنية العميا لمبيطرةيحدد القائمة 

 

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

 .تعييف أعضاء الحكومة، المعدؿ فوالمتضم
 2008يوليو سنة  14الموافق  1429رجب عاـ  11لمؤرخ في ا 214-08وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 البيطرؼ الى مدرسة خارج الجامعة. والمتضمف تحويل المدرسة الوطنية لمطب
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 ث العممي.ير التعميـ العالي والبحالذؼ يحدد صالحيات وز 
 2016يونيو سنة  14الموافق  1437رمضاف عاـ  9المؤرخ في  176-16وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 منو. 24رسة العميا،السيما المادة الذؼ يحدد القانوف األساسي النموذجي لممد
إدارة الذؼ يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس  2019أفريل  15المؤرخ في  341وبمقتضى القرار رقـ  -

 لمدرسة الوطنية  العميا لمبيطرة.ا
 ُيـقـــــّرر

، والمذكور أعاله، كما ىو محدد 2019أفريل  15المؤرخ في  341يعدؿ الجدوؿ الممحق بالقرار رقـ  المادة األولى:
 بالجدوؿ الممحق بيذا القرار.

 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. :2المادة 
 2021 جوان 13 فيحرر بالجزائر 

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

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 المدرسة الوطنية العميا لمبيطرة قائمة أعضاء مجمس إدارة
 األعضاء المعينون:  -1

 القطاع الصفة االسم والمقب
 البحث العمميممثل الوزير المكمف بالتعميـ العالي و  رئيس بزينة دمحم -
 ممثل الوزير المكمف بالمالية عضو مسعودؼ عبد هللا -
 الوزير المكمف بالتربية الوطنية ممثل عضو اوتي سميرت -
 تكويف والتعميـ المينييفممثل الوزيرة المكمفة بال عضو بوبكر خرؼ هللا -
 وظيفة العمومية واإلصالح اإلدارؼ ممثل السمطة المكمفة بال عضو بف ساسي قدور -
صالحممثمة الوزير المكمف ب عضو باركي خوالد ليندة  -  المستشفيات الصحة والسكاف وا 
 ممثل الوزير المكمف بالصناعة عضو يعمى فيصل -
 لمكمف بالفالحة والتنمية الريفيةممثل الوزير ا عضو قدور ىاشيمي كريـ -

 

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

 2019نوفمبر  14المؤرخ في  1923يعدل القرار رقم ، 2021جوان  13مؤرخ  في  652رقم  قــرار
 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة المدرسة الوطنية المتعددة التقنيات بالجزائر 

 

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

 .تعييف أعضاء الحكومة، المعدؿ فوالمتضم
 2008يوليو سنة  14الموافق  1429رجب عاـ  11المؤرخ في  215-08وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

  .ة خارج الجامعة، المعدؿوالمتضمف تحويل المدرسة الوطنية المتعددة التقنيات الى مدرس
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

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

 منو. 24سة العميا، السيما المادة الذؼ يحدد القانوف األساسي النموذجي لممدر 
الذؼ يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة  2019نوفمبر  14المؤرخ في  1923وبمقتضى القرار رقـ  -

 تعددة التقنيات بالجزائر، المعدؿ.المدرسة الوطنية الم
 ُيـقـــــّرر

 

، المعدؿ، 2019نوفمبر  14المؤرخ في  1923ؿ الجدوؿ الممحق بالقرار رقـ القرار رقـ يعد المادة األولى:
 والمذكور أعاله، كما ىو محدد بالجدوؿ الممحق بيذا القرار.

 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. :2المادة 
 2021 جوان 13 فيحرر بالجزائر 

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

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 طنية المتعددة التقنيات بالجزائرقائمة أعضاء مجمس إدارة المدرسة الو 
 األعضاء المعينون: -1

 القطاع الصفة قباالسم والم
 ف بالتعميـ العالي والبحث العمميممثل الوزير المكم رئيسا أكرتش جماؿ -
 ممثل الوزير المكمف بالمالية عضو غاشي اسماعيل -
 الوزير المكمف بالتربية الوطنية ممثل عضو جيالف قاسـ -
 مفة بالتكويف والتعميـ المينييفممثمة الوزيرة المك عضو سمسـو عائشة  -
 واإلصالح اإلدارؼ  ممثل السمطة المكمفة بالوظيفة العمومية عضو وافشنوؼ مر  -
 الوزير المكمف بالطاقة والمناجـ ممثل عضو شعالؿ دمحم -
 الوزير المكمف بالموارد المائية ممثمة عضو لوني فريدة -
 المكمف باالشغاؿ العمومية والنقلممثل الوزير  عضو بولرباح عمي -
 المكمف بالصناعةممثل الوزير  عضو شيباف عمي -
 .".........................................والباقي بدون تغيير........................................"
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  2019ت أو  05المؤرخ في  1405يعدل القرار رقم ، 2021جوان  13مؤرخ  في  653رقم  قــرار
 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة مدرسة الدراسات العميا التجارية

 

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

 .تعييف أعضاء الحكومة، المعدؿ فوالمتضم
 2008يوليو سنة  14الموافق  1429رجب عاـ  11المؤرخ في  223-08رسوـ التنفيذؼ رقـ وبمقتضى الم -

 لمتجارة الى مدرسة خارج الجامعة .والمتضمف تحويل المعيد الوطني 
 2009اكتوبر سنة  12الموافق  1430شواؿ عاـ  23المؤرخ في  330-09وبمقتضى المرسـو التنفيذؼ رقـ  -

 ة الوطنية العميا لمتجارة.المدرس والمتضمف تغيير تسمية
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

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

 منو. 24الذؼ يحدد القانوف األساسي النموذجي لممدرسة العميا،السيما المادة 
الذؼ يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة مدرسة  2019أوت  5المؤرخ في  1405وبمقتضى القرار رقـ  -

 الدراسات العميا التجارية، المعدؿ.
 ُيـقـــــّرر

أعاله، كما  ر، المعدؿ، والمذكو 2019أوت  5المؤرخ في  1405لقرار رقـ يعدؿ الجدوؿ الممحق با المادة األولى:
 ىو محدد بالجدوؿ الممحق بيذا القرار. 

 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. :2المادة 
 2021 جوان 13 فيحرر بالجزائر 

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

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 العميا التجارية الدراساتمدرسة  قائمة أعضاء مجمس إدارة
 ن:واألعضاء المعين -1

 القطاع الصفة االسم والمقب
 ف بالتعميـ العالي والبحث العمميير المكمممثل الوز  رئيسا  بزينة دمحم -
 ممثل الوزير المكمف بالمالية عضو صايبي سمير  -
 الوزير المكمف بالتربية الوطنية ممثل عضو بوعزة بوبكر الصديق -
 بالتكويف والتعميـ المينييف ةالمكمف ةالوزير  ةممثم عضو غندوسي أمينة عزيزة  -
 وظيفة العمومية واإلصالح اإلدارؼ بال ممثل السمطة المكمفة عضو بدايرية منصف -
 بالصناعة ةالمكمف ةممثل الوزير  عضو بوديعة زىير عمي شوقى -
 التجارةبممثل الوزير المكمف  عضو حجاؿ دمحم -

 

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

  2017أفريل  04مؤرخ في ال 372رار رقم ق، يعدل ويتمم ال2021جوان  14مؤرخ في  654رقم  قــرار
 يحدد صالحيتيا وتشكيمتيا وسيرىا لشعبة الطـب إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنيةذي يتضمن ال

 

 مي،إن وزير التعميم العالي والبحث العم
 

، والمتضمف 1999أبريل  4الموافق  1419ذؼ الحجة عاـ  18المؤرخ في  05-99بمقتضى القانوف رقـ  -
 .القانوف التوجييي لمتعميـ العالي، المعدؿ والمتـ

، والمتضمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى 1971غشت سنة  25المؤرخ في  215-71وبمقتضى المرسوـ رقـ  -
 .والمتمـشيادة دكتور في الطب، المعدؿ 

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

، 1997ديسمبر سنة  2الموافق  1418شعباف عاـ  2المؤرخ في  467-97وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
 .تشفائية الجامعية وسيرىا، المعدؿالذؼ يحدد قواعد تنظيـ المراكز االس

غشت سنة  24الموافق  1424جمادػ الثانية عاـ  24المؤرخ في  297-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
 .، الذؼ يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا المعدؿ والمتمـ2003

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

لشعبة  إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية، الذؼ يتضمف 2017أفريل  04مؤرخ في ال 372رار رقـ وبمقتضى الق -
 .المعدؿ والمتمـ، يحدد صالحيتيا وتشكيمتيا وسيرىا ،الطػب

 

 رُيـقـــــرّ 
إنشاء  ، المتضمف2017أفريل  04مؤرخ في ال 372رار رقـ تعديل وتتميـ الق ييدؼ ىذا القرار إلى المادة األولى:
 .وطنية لشعبة الطب ويحدد صالحيتيا وتشكيمتيا وسيرىاالبيداغػوجية المجنة ال
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 ، المذكور أعاله، كما يمي: 2017أفريل  04مؤرخ في ال 372لمقرار رقـ  2تعدؿ الفقرة األولى مف المادة : 2المادة 
 "إقتراح ودراسة وموائمة برامج التعميـ والتكويف لشعبة الطب وتحيينيا، :2"المادة 

 ..........................(.الباقي بدو ن تغيير)....................
أفريل  04مؤرخ في ال 372ـ لمقرار رق 3المادة  في المذكورة القائمة االسمية ألعضاء المجنة الوطنيةتتمـ  :3المادة 

 .ممحق ىذا القرارطبقا ل ، المذكور أعاله2017
يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف ورؤساء المؤسسات الجامعية المعنية، كل في ما يخصو، بتطبيق ىذا  :4المادة 

 القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
 2021 جوان 14 فيحرر بالجزائر 

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

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ، 2017أفريل  04المؤرخ في 372لقرار رقم اذي يعدل ويتمم ، ال2021جوان  14المؤرخ في  654القــرار رقم ممحق 

 لشعبة الطب ويحد صالحياتيا وتشكيمتيا وسيرىا تضمن إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنيةيالذي 
 العدد اإلسم والمقب المؤسسة الجامعية الصفة 

 01 بوعمي فيصل 1الجزائر عضو
 02 بمحسيف كافية 2الجزائر عضو
 03 أيت يونس صونية 2الجزائر عضو
 04 فيساح عزيزة 2الجزائر عضو
 05 قاسـ أوريدة 2الجزائر عضو
 06 تاريغت سامية 2الجزائر عضو
 07 غرناوط مرزوؽ  2الجزائر عضو
 08 بوكارة زوبير 1البميدة  عضو
 09 كيجي ليمى 1البميدة  عضو
 10 أوعيل جماؿ الديف بجاية عضو
 11 كشنورة عمجية بجاية عضو
 12 ج كمثـوالحا تيزؼ وزو عضو
 13 بوبشير دمحم أكمي تيزؼ وزو عضو
 14 بف يعقوب ماسينيسة األغواط عضو
 15 شطيبي فيصل األغواط عضو
 16 موالؾ سمير 1وىراف  عضو
 17 دحو محمودؼ فايزة آماؿ 1وىراف  عضو
 18 بف منصور مصطفى تمسماف عضو
 19 خميل نور اليدػ تممساف عضو
 20 قدارؼ دمحم سيدؼ بمعباس عضو
 21 بوجمعة عبد القادر سيدؼ بمعباس عضو
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 22 بف العمج عبد الرحيـ مستغانـ عضو
 23 حاكـ جنات مستغانـ عضو
 24 بسايح عبد الصمد بشار عضو
 25 برؼ توفيق بشار عضو
 26 فندرؼ عالوة ىشاـ 3قسنطينة عضو
 27 بولعسل عبد الحميد 3قسنطينة عضو
 28 رحموني خميفة عنابة عضو

 29 عمورة كماؿ عنابة ضوع
 30 وغالنت يمينة 2باتنة عضو
 31 محجوب حرية 2باتنة عضو
 32 جممي عمر 1سطيف عضو
 33 أويحي أماؿ 1سطيف عضو
 34 طو صبوخري ورقمة عضو
 35 بوعزيز حسيف ورقمة عضو

جتماع األول لمجنة من بـين : يتم انتخاب رئيس ونائبا رئيس المجنة البيداغوجية الوطنية لفرع الطب خالل االمالحظة
إنشـاء  ، والمتضمن2017أفريل  04مؤرخ في ال 372(  من القرار رقم 04أعمى الرتب، وفقا لممادة الرابعة )

 .وتشكيميا وسيرىاوالمحدد لمياميا الطب  لفرعوطنية البيداغـوجية المجنة ال
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يحـدد القائمـة االسمية ألعضاء المجمـس العممــي، 2021جوان  14ؤّرخ في ــمـ 655 مــرق قــرار
 مستغـانم–لجـامعة عبـد الحميد ابـن بـاديس

 

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

  .المعّدؿ والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة،
 1998 يوليو سنة 7الموافق  1419ربيع األوؿ عاـ  13المؤرخ في  220-98وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 جامعة مستغانـ، المعّدؿ والمتّمـ.والمتضمف إنشاء 
غشت سنة  23الموافق  1424جمادػ الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

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

 .الذؼ يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
الذؼ يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي  2017ماؼ  02المؤرخ في  496رار رقـ وبموجب الق -

 .لجامعة مستغانـ
وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجمس العممي لجامعة عبد الحميد ابف باديس مستغانـ المؤّرخ في  -

 .2021أفريل  12
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 ُيـقـــــّرر
 

جمادػ الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذؼ رقـ  20المادة تطبيقا ألحكاـ  المادة األولى:
، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد 2003غشت سنة  23الموافق  1424

 القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لجامعة عبد الحميد ابف باديس مستغانـ.
مة االسمية ألعضاء المجمس العممي لجامعة عبد الحميد ابف باديس مستغانـ ، وفقا لمجدوؿ تحدد القائ :2المادة 

 الممحق بيذا القرار.
يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف ومدير جامعة عبد الحميد ابف باديس مستغانـ ، كل فيما يخصو، : 3المادة 

 يـ العالي والبحث العممي.بتطبيق ىذا القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعم
 

 2021 جوان 14 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 يحـدد القائمـة االسمية ألعضاء المجمـس العممــي الذي 2021جوان  14مـؤّرخ في ال 655 مــرار رقــق بالقــممح
 مستغـانم–لجـامعة عبـد الحميد ابـن بـاديس

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 مدير الجامعة، رئيس المجمس العممي لمجامعة بمحاكـ مصطفى 1
  ف العالي والتكويف المتواصل والشياداتبالتكويكّمف م مدير الجامعةنائب  يحمى اليوارؼ  2
 بالتنمية واالستشراؼ والتوجيوكّمف م مدير الجامعةنائب  غمارؼ سيدؼ دمحم 3

 بف دردوش نور الديف 4
 بالتكويف العالي في الطور الثالث والتأىيل الجامعي والبحث العمميكّمف م مدير الجامعةنائب 

 والتكويف العالي فيما بعد التدرج
 بالعالقات الخارجية والتعاوف والتنشيط واالتصاؿ والتظاىرات العمميةكّمف م مدير الجامعةنائب  وذنيف ىجيرة بف 5
 العمـو والتكنولوجياعميد كّمية  جناد أدمحم 6
 العمـو الدقيقة واألعالـ اآلليعميد كّمية  حسيني نور الديف 7
 يعة والحياةالعمـو الطبعميد كّمية  صواليمي مزالي دينا ليمى 8
 عميد كّمية الحقوؽ والعمـو السياسية عباسة الطاىر 9
 التسيير ـ، التجارية وعمو ةالعمـو االقتصادي عميد كّمية شاعة عبد القادر 10
 العمـو االجتماعية عميد كّمية قيدـو أحمد 11
 المغات األجنبية عميد كّمية باألطرش ىوارؼ  12
 الطب عميد كّمية دمحم مختار رياض 13
 األدب العربي والفنوف  عميد كّمية بف يشو الجياللي 14
 مدير معيد التربية البدنية والرياضية ميـ مختار 15
 الّمغات األجنبيةرئيس المجمس العممي لكّمية  روباعي شرفي دمحم األميف 16
 العمـو االجتماعية  رئيس المجمس العممي لكّمية طاجيف عمي 17
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 العمـو والتكنولوجيا  رئيس المجمس العممي لكّمية غزار موفق رضواف 18
 التسيير  ـ، التجارية وعمو ةالعمـو االقتصادي رئيس المجمس العممي لكّمية بابا عبد القادر 19
  رئيس المجمس العممي لكّمية الحقوؽ والعمـو السياسية حيتالة معمر 20
 نية والرياضية لمعيد التربية البدرئيس المجمس العممي  بف قوة عمي 21
 العمـو الطبيعة والحياة  رئيس المجمس العممي لكّمية بشير بويجرة بف عبد هللا 22
 العمـو الدقيقة واإلعالـ اآللي  رئيس المجمس العممي لكّمية بوعقادة الجياللي 23
 األدب العربي والفنوف  رئيس المجمس العممي لكّمية منصور كريمة 24
 الطب  رئيس المجمس العممي لكّمية بف قادة بف عمار دمحم 25
 كمية العمـو الدقيقة واإلعالـ اآللي عف ممّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية مدغرؼ أدمحم 26
 كمية العمـو الدقيقة واإلعالـ اآللي عف ممّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية بف مالطي دمحم األميف 27
 كمية العمـو الطبيعة والحياة عف مصّف األستاذية ممّثل األساتذة ذوؼ  بوعالـ مميكة 28
 كمية العمـو الطبيعة والحياة عف ممّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية غمارؼ نسريف مميكة 29
 عف معيد التربية البدنية والرياضية ممّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية بومسجد عبد القادر 30
 عف معيد التربية البدنية والرياضية ة ذوؼ مصّف األستاذيةممّثل األساتذ عبد الدايـ عدة 31
 كمية الطب عف ممّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية بف طاطا قادة 32
 كمية العمـو االجتماعية عف ممّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية بف أحمد قويدر 33
 ة العمـو االجتماعيةكمي عف ممّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية العربي بوعمامة 34
 كمية العمـو والتكنولوجيا عف ممّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية مراح مصطفى 35
 كمية العمـو والتكنولوجيا عف ممّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية بف عجمي بوعبد هللا 36
 مـو السياسيةالحقوؽ والع كمية عف ممّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية فنينخ عبد القادر 37
 الحقوؽ والعمـو السياسية كمية عف ممّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية مزياف دمحم أميف 38
 كمية األدب العربي والفنوف  عف ممّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية شرقي ىاجر 39
 كمية األدب العربي والفنوف  عف ممّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية بف عائشة حسيف 40
 التسيير ـ، التجارية وعمو ةكمية العمـو االقتصادي عف ممّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية لحمر عباس 41
 التسيير ـ، التجارية وعمو ةكمية العمـو االقتصادي عف ممّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية مكاوؼ دمحم األميف 42
 تاذية عف كمية اّلمغات األجنبيةممّثل األساتذة ذوؼ مصّف األس تيرنيفي دمحم البدر 43
 كمية الّمغات األجنبية عف ممّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية بف عمار خديجة 44
 ممّثل عف األساتذة المساعديف حمو دمحم عكرمي 45
 ممّثل عف األساتذة المساعديف بف شني حبيب 46
 ىرافمدير المدرسة العميا في العمـو البيولوجية و  سعيدؼ جماؿ 47
 أستاذ بجامعة تممساف بوشريط كبير 48
 مسؤوؿ المكتبة المركزية ديممي عبد اليادؼ 49

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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  2020نوفمبر  10المؤرخ في  810يعّدل القرار رقم ، 2021جوان  14 مؤرخ في 656رقم  قــرار
 الوطنية العميا لمصحافة وعموم اإلعـالم ألعضاء المجمس العممي لممدرسة قائمة االسمية لمد حدّ لما

 

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

 .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة
 2009غشت سنة  10الموافق  1430شعباف عاـ  19المؤرخ في  252-09وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 ية العميا لمصحافة وعمـو اإلعالـ.والمتضّمف إنشاء المدرسة الوطن
الذؼ  2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 ممي.ير التعميـ العالي والبحث العيحدد صالحيات وز 
 2016يونيو سنة  14الموافق  1437رمضاف عاـ  9المؤرخ في  176-16 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ -

 األساسي النموذجي لممدرسة العميا.الذؼ يحدد القانوف 
المحّدد لمقائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي  2020نوفمبر  10المؤرخ في  810وبموجب القرار رقـ   -

 عميا لمصحافة وعمـو اإلعالـ.ية اللممدرسة الوطن
إلعالـ وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجمس العممي لممدرسة الوطنية العميا لمصحافة وعمـو ا -

 .2020أكتوبر  12المؤرخ في 
 .2021أفريل  28المؤرخ في  171رقـ وبناًء عمى إرساؿ مدير الجامعة  -

 

 ُيـقـــــّرر
قرار إلى تعديل القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لممدرسة الوطنية العميا ييدؼ ىذا ال المادة األولى:

 لمصحافة وعمـو اإلعالـ.
تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لممدرسة الوطنية العميا لمصحافة وعموـ اإلعالـ ، وفقا  :2المادة 

 لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.
لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير المدرسة الوطنية العميا لمصحافة وعمـو اإلعالـ ، كل  يكمف المدير العاـ :3المادة 

 فيما يخصو، بتطبيق ىذا القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
 2021 جوان 14 فيحرر بالجزائر 

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

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 2020نوفمبر  10المؤرخ في  810الذي يعّدل القرار رقم  2021جوان  14 مـؤّرخ فيال 656 ممحق بالقرار رقم

 الوطنية العميا لمصحافة وعموم اإلعـالمجمس العممي لممدرسة قائمة االسمية ألعضاء الملمد حدّ الم
 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 مدير المدرسة، رئيس المجمس العممي لممدرسة بف زاوؼ عبد السالـ 1
 مدير مساعد مّكمف بالتعميـ والشيادات والتكويف المتواصل  فندوشي حمزة 2
 اإلعالـ واالتصاؿ والعالقات الخارجية مدير مساعد مكّمف بأنظمة بوشاقور جماؿ 3



  2021-الثاني الثالثي-النشرة الرسمية                      -قانونيةمديرية الشؤون ال-                     وزارة التعميم العالي والبحث العممي   318

 

 

 

 مدير مساعد مكّمف بالتكويف في الدكتوراه والبحث العممي والتطوير التكنولوجي واالبتكار وترقية المقاوالتية لعالوؼ خالد 4
 رئيس قسـ الصحافة سعدوف نسريف 5
 رئيس قسـ عمـو اإلعالـ كبور فاطمة 6
 ممية لقسـ عمـو اإلعالـرئيس المجنة الع معقاؿ دمحم لخضر 7
 رئيس المجنة العممية لقسـ الصحافة بوقطاية نسيـ 8
 أستاذ  دريس شريف 9
 أستاذ  بمحاجي وىيبة 10
 أستاذ محاضر قسـ "أ" غديرؼ كريمة 11
 أستاذ محاضر قسـ "أ" بوسيف ليندة 12
 أستاذ مساعد قسـ "أ" تيماجر ناريماف 13
 د قسـ "ب"أستاذ مساع ابمعيداف حسيبة 14
 3أستاذ بجامعة الجزائر بوعجيمي جماؿ 15
 3أستاذ بجامعة الجزائر شاوش رمضاف زوبير 16
 مدير مخبر أبحاث وسائل اإلعالـ، االستخدامات االجتماعية واالتصاؿ مصطفاوؼ بمقاسـ 17
 مدير المكتبة لونيسي رفيق 18

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  2021مارس  02المؤرخ في  219يعّدل القرار رقم ، 2021جوان  14 ؤرخ فيــم 657رقم  قــرار

 الوطنية العميا لإلعــالم اآللــيقائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لممدرسة لمد حدّ لما
 

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

  .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة
 2008يوليو سنة  14الموافق  1429رجب عاـ  11المؤرخ في  220-08وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .الذؼ يتضّمف تحويل المعيد الوطني لمتكويف في اإلعالـ اآللي إلى مدرسة خارج الجامعة
الذؼ  2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ  18المؤرخ في  77-13ى المرسوـ التنفيذؼ رقـ وبمقتض -

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

 .وذجي لممدرسة العمياالذؼ يحدد القانوف األساسي النم
،الذؼ يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي  2021مارس  02المؤرخ في  219وبموجب القرار رقـ  -

 .لممدرسة الوطنية العميا لإلعالـ اآللي
 25وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجمس العممي لممدرسة الوطنية العميا لإلعالـ اآللي المؤرخ في  -

 .2020أكتوبر 
 ُيـقـــــّرر
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ييدؼ ىذا القرار إلى تعديل القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لممدرسة الوطنية العميا لإلعالـ  المادة األولى:
 اآللي.

تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لممدرسة الوطنية العميا لإلعالـ اآللي وفقا لمجدوؿ الممحق  :2المادة 
 لقرار.بيذا ا

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

 2021 جوان 14 فيحرر بالجزائر 
 ميوزير التعميم العالي والبحث العم
 أ.د عبد الباقي بن زيان

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 2021مارس  02المؤرخ في  219الذي يعّدل القرار رقم  2021جوان  14 مـؤّرخ فيال 657 محق بالقرار رقمـم

 الوطنية العميا لإلعــالم اآللــيقائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لممدرسة لمد حدّ الم
 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 مدير المدرسة، رئيس المجمس العممي لممدرسة كوديل مولود 1
 مديرة مساعدة مّكمفة بالتعميـ والشيادات والتكويف المتواصل  شريد نصيرة 2
 كّمف بأنظمة اإلعالـ واالتصاؿ والعالقات الخارجيةمدير مساعد م دحاؾ فؤاد 3
مدير مساعد مكّمف بالتكويف في الدكتوراه والبحث العممي والتطوير التكنولوجي واإلبتكار  خميفاتي سي لعرابي 4

 وترقية المقاوالتية
 رئيس قسـ التكويف التحضيرؼ  آيت عمراف رشيد 5
 أنظمة الحاسوبرئيس قسـ ىندسة المعمومات و  شعالؿ ياسيف 6
 رئيس المجنة العممية لقسـ التكويف التحضيرؼ  حدادو حميد 7
 رئيس المجنة العممية لقسـ ىندسة المعمومات وأنظمة الحاسوب غمارؼ رضا عبد الصمد 8
 أستاذة  ناضر فييمة 9
 أستاذة محاضرة قسـ "أ" بصديق مميكة 10
 أستاذة محاضرة قسـ "ب" بوزار ليدية 11
 أستاذ مساعد قسـ "ب" بوعالـ خموات 12
 مديرة مخبر بحث بف عشبة كريمة 13
 مدير مخبر بحث زقور جماؿ الديف 14
 مدير المكتبة بمحرش عبد الرحماف 15
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ضـاء المـجنة العمميـةيحدد القائمة االسمية ألع ،2021جوان  14مــؤرخ في  658رقم  قــرار
 بشار-العموم اإلنسانية واالجتماعية بجامعة طاىري دمحم لقســم العمــوم االجتمـاعية بكمية

 

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

  .لحكومةوالمتضّمف تعييف أعضاء ا
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غشت سنة   23الموافق  1424جمادػ الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
 .الذؼ يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ 2003

 2009ير سنة ينا 04الموافق  1430محـر عاـ  7المؤرخ في  07-09وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
 .المتضمف إنشاء جامعة بشار، المعّدؿ والمتّمـ

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

ة لقسـ العموـ االجتماعية بكمية العموـ اإلنسانية ممّثمي األساتذة بالمجنة العمميوبناًء عمى محضر انتخاب  -
 .2021مارس  09بشار المؤّرخ في  -واالجتماعية بجامعة طاىرؼ دمحم

 

 ُيـقـــــّرر
 

جمادػ الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذؼ رقـ  48تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
لمعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد ، ا2003غشت سنة  23الموافق  1424

القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ العموـ االجتماعية بكمية العموـ اإلنسانية واالجتماعية 
 بشار. -بجامعة طاىرؼ دمحم

العموـ اإلنسانية واالجتماعية  بكميةتحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ العموـ االجتماعية  :2المادة 
 بشار، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار. -بجامعة طاىرؼ دمحم

 بشار، كل فيما يخصو، بتطبيق -يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة طاىرؼ دمحم :3المادة 
 حث العممي.ىذا القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والب

 2021 جوان 14 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضـاء المـجنة العمميـة 2021جوان  14 مـؤرخ فيال 658رقـم ممحــق بالقـرار 
 بشار -العموم اإلنسانية واالجتماعية بجامعة طاىري دمحم بكمية لقســم العمــوم االجتمـاعية

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجنة العممية لمقسـ طعاـ عمر 1
 رئيس القسـ شعوفي قويدر 2
 أستاذ محاضر قسـ "ب" عزوني سمير 3
 أستاذ محاضر قسـ "ب" عبدوف العربي 4
 أستاذ محاضر قسـ "ب" مقبوؿ مريـ 5
 أستاذ محاضر قسـ "ب" درباؿ آماؿ 6
 أستاذ مساعد قسـ "أ" رفاؼ عبد القادر 7
 أستاذ مساعد قسـ "أ" زكور لخضر 8

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية، 2021جوان  14مــؤرخ في  659رقم  قــرار
 بشار-بجامعة طاىري دمحم العموم اإلنسانية واالجتماعية لقســم العمــوم اإلنسـانية بكمية

 

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

  .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة
 غشت سنة 23الموافق  1424جمادػ الثانية عاـ  24المؤرخ في 279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .الذؼ يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ 2003
 2009يناير سنة  04الموافق  1430محـر عاـ  7المؤرخ في  07-09ـ التنفيذؼ رقـ وبمقتضى المرسو  -

 .المتضمف إنشاء جامعة بشار، المعّدؿ والمتّمـ
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .العمميالذؼ يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث 
العموـ اإلنسانية  وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ العمـو اإلنسانية بكمية -

 .2021مارس  09بشار المؤّرخ في  -واالجتماعية بجامعة طاىرؼ دمحم
 

 ُيـقـــــّرر
 

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

العموـ اإلنسانية واالجتماعية  القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ العموـ اإلنسانية بكمية
 بشار. -بجامعة طاىرؼ دمحم

العموـ اإلنسانية واالجتماعية  قائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ العموـ اإلنسانية بكميةتحدد ال :2المادة 
 بشار، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار. -بجامعة طاىرؼ دمحم

 بشار، كل فيما يخصو، بتطبيق -يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة طاىرؼ دمحم :3المادة 
 ذا القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.ى

 2021 جوان 14 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية 2021جوان  14 مـؤرخ فيال 659رقـم ممحــق بالقـرار 
 بشار-بجامعة طاىري دمحم العموم اإلنسانية واالجتماعية بكمية لقســم العمــوم اإلنسـانية

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 ة العممية لمقسـرئيس المجن برشاف دمحم 1
 رئيس القسـ قاضي دمحم 2
 أستاذ محاضر قسـ "أ" فيقيقي دمحم الكبير 3
 أستاذ محاضر قسـ "ب" مقصودة دمحم 4
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 أستاذ محاضر قسـ "ب" سالمي زينب 5
 أستاذ محاضر قسـ "ب" خالدؼ بميادؼ 6
 أستاذ مساعد قسـ "أ" حمامد دمحم 7
 أستاذ مساعد قسـ "أ" مقدـ ميمود 8
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يحدد القائمة االسمية ألعضـاء المجــمس العممـي، 2021جوان  14مــؤرخ في  660رقم  قــرار
 بشــار-بجــامعة طـاىري محمـد لكميـة العمـوم اإلنسـانية واالجتمـاعية

 

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

  .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة
 غشت سنة 23الموافق  1424جمادػ الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .يميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـالذؼ يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظ 2003
 2009يناير سنة  04الموافق  1430محـر عاـ  7المؤرخ في  07-09وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .المتضمف إنشاء جامعة بشار، المعّدؿ والمتّمـ
 2013 يناير سنة 30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .الذؼ يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجمس العممي لكمية العموـ اإلنسانية واالجتماعية بجامعة طاىرؼ  -

 .2021مارس  09بشار المؤّرخ في  -دمحم
 ُيـقـــــّرر

 

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

تحديد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية العموـ اإلنسانية واالجتماعية بجامعة طاىرؼ 
 بشار. -دمحم

 -العموـ اإلنسانية واالجتماعية بجامعة طاىرؼ دمحم د القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكميةتحد :2المادة 
 بشار، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.

بشار، كل فيما يخصو، بتطبيق  -يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة طاىرؼ دمحم :3المادة 
 ر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.ىذا القرار الذؼ سينش

 2021 جوان 14 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضـاء المجــمس العممـي 2021جوان  14المؤرخ في  660رقم  رارــق بالقـــممح
 بشــار -بجــامعة طـاىري محمـد لكميـة العمـوم اإلنسـانية واالجتمـاعية

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 اتذة ذوؼ مصّف األستاذية عف قسـ العمـو االجتماعيةرئيس المجمس العممي لمكمية، ممّثل األس شرفاوؼ الحاج عبو 1
 عميد الكمية  تريكي أحمد 2
 نائب العميد مكّمف بالدراسات والمسائل المرتبطة بالطمبة مرزوقي كريمة 3
 نائب العميد مكّمف بما بعد التدّرج والبحث العممي والعالقات الخارجية عموؼ مصطفى 4
 اإلنسانيةرئيس قسـ العمـو  قاضي دمحم 5
 رئيس قسـ العمـو االجتماعية شعوفي قويدر 6
 رئيس المجنة العممية لقسـ العمـو اإلنسانية برشاف دمحم 7
 رئيس المجنة العممية لقسـ العمـو االجتماعية طعاـ عمر 8
 ممّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عف قسـ العمـو االجتماعية عيسات وسيمة 9
 ممّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عف قسـ العمـو اإلنسانية القادرسباعي سيدؼ عبد  10
 ممّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عف قسـ العمـو اإلنسانية خالدؼ سعاد 11
 ممّثل عف األساتذة المساعديف مسيكة دمحم 12
 ممّثل عف األساتذة المساعديف با حميد بدر الديف 13
 تبةمسؤوؿ المك فراجي حمزة 14
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية، 2021جوان  14مــؤرخ في  661رقـم  قــرار
 سعيدة-اآلداب والمغات والفنون بجامعة موالي الطاىر بكمية لقســم الفنــون 

 

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

 .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة
 غشت سنة 23الموافق  1424جمادػ الثانية عاـ  24المؤرخ في 279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـالذؼ يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة  2003
 2009يناير سنة  04الموافق  1430محّرـ عاـ  07المؤرخ في  10-09وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .المتضمف إنشاء جامعة سعيدة، المعّدؿ والمتّمـ
 2013ة يناير سن 30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .الذؼ يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
اآلداب والمغات والفنوف بجامعة  وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ الفنوف بكمية -

 .2021أفريل  11سعيدة المؤّرخ في  -موالؼ الطاىر
 

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

اآلداب والمغات والفنوف بجامعة موالؼ  القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الفنوف بكمية
 سعيدة. -الطاىر

اآلداب والمغات والفنوف بجامعة موالؼ  تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الفنوف بكمية :2المادة 
 سعيدة، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار. -الطاىر

يخصو،  سعيدة، كل فيما-يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة موالؼ الطاىر :3المادة 
 ىذا القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. بتطبيق

 2021 جوان 14 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية 2021جوان  14 مـؤرخ فيال 661رقـم ممحــق بالقـرار 
 سعيدة-اآلداب والمغات والفنون بجامعة موالي الطاىر بكمية لقســم الفنــون 

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 المجنة العممية لمقسـ رئيسة عزوز ىني حيزية 1
 رئيس القسـ برجي عبد الفتاح 2
 أستاذ مباركي بوعالـ 3
 أستاذ محاضر قسـ "أ" مذكور برزوؽ  4
 أستاذ محاضر قسـ "أ" موالؼ أحمد 5
 أستاذ محاضر قسـ "ب" عمواني فاطمة 6
 أستاذ محاضر قسـ "ب" لزعر دمحم 7
 أستاذ مساعد قسـ "أ" ربعي أحمد 8
 أستاذ مساعد قسـ "أ" عالـخوجة بو  9

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية، 2021جوان  14مـــؤرخ في  662رقم  قــرار

 بومرداس-قرةالعموم االقتصادية والتجارية وعموم التسيير بجامعة أدمحم بو  بكمية لقسـم العموم التجارية
 

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

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

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

 .الذؼ يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ 2003
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 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18مؤرخ في ال 77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
 .الذؼ يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي

العموـ االقتصادية والتجارية  وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ العموـ التجارية بكمية -
 .2021أفريل  22مرداس المؤّرخ في بو -وعمـو التسيير بجامعة أمػحمد بوقرة

 

 ُيـقـــــّرر
 

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

العموـ االقتصادية والتجارية وعمـو  عضاء المجنة العممية لقسـ اليندسة المدنية بكميةالقائمة االسمية أل
 بومرداس.-التسيير بجامعة أمػحمد بوقرة

العموـ االقتصادية والتجارية  تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ اليندسة المدنية بكمية :2المادة 
 بومرداس، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.-قرةوعمـو التسيير بجامعة أمػحمد بو 

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

 2021 جوان 14 فيحرر بالجزائر 
 ر التعميم العالي والبحث العمميوزي

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 ضاء المجنة العمميةالذي يحدد القائمة االسمية ألع 2021جوان  14 مـؤرخ فيال 662رقـم ممحــق بالقـرار 
 بومرداس-العموم االقتصادية والتجارية وعموم التسيير بجامعة أدمحم بوقرة بكمية لقسم العموم التجارية

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجنة العممية لمقسـ بف طالبي فريد 1
 رئيس القسـ بوشنب موسى 2
 أستاذ  بف حميدة ىشاـ 3
  أستاذة دروازؼ يسميف 4
 أستاذ  أوسرير منور 5
 أستاذ  جارؼ فاتح 6
 أستاذ محاضر قسـ "أ" سعدؼ فيصل 7
 أستاذ مساعد قسـ "أ" مخالدؼ حناف 9

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ة لقسـميحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممي، 2021جوان  14مـــؤرخ في  663رقم  قــرار

 بومرداس-العموم االقتصادية والتجارية وعموم التسيير بجامعة أدمحم بوقرة بكمية عموم التسيير
 

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

  .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة
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 1998 يونيو سنة 2الموافق  1419صفر عاـ  7المؤرخ في  189-98قتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ وبم -
 المعّدؿ والمتّمـ. والمتضمف إنشاء جامعة بومرداس،

 غشت سنة 23الموافق  1424جمادػ الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
 نظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ.اعد الخاصة بتالذؼ يحّدد مياـ الجامعة والقو  2003

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

العموـ االقتصادية والتجارية  ـ التسيير بكميةوبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ عمو  -
 .2020جويمية  09مرداس المؤّرخ في بو -وعمـو التسيير بجامعة أمػحمد بوقرة

 

 ُيـقـــــّرر
 

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

العموـ االقتصادية والتجارية وعمـو  القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ عموـ التسيير بكمية
 بومرداس.-التسيير بجامعة أمػحمد بوقرة

العمـو االقتصادية والتجارية وعمـو  وـ التسيير بكميةتحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ عم :2المادة 
 بومرداس، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.-التسيير بجامعة أمػحمد بوقرة

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

 2021 جوان 14 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 
 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية  2021جوان  14 مـؤرخ فيال 663رقـم ممحــق بالقـرار 

 بومرداس-العموم االقتصادية والتجارية وعموم التسيير بجامعة أدمحم بوقرة بكمية لقسم عموم التسيير
 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 ـرئيس المجنة العممية لمقس خميفي رزقي 1
 رئيس القسـ عرقوب وعمي 2
 أستاذ  حوشيف كماؿ 3
 أستاذ  سعيج عبد الكريـ 4
 أستاذ محاضر قسـ "أ" بوزيد مرواف 5
 أستاذ محاضر قسـ "أ" مزياف أمينة 6
 أستاذ مساعد قسـ "أ" بوبكير أماؿ 7
 أستاذ مساعد قسـ "أ" بوساؽ كريمة 8

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـم ، 2021جوان  14مـــؤرخ في  664رقم  قــرار
 بومرداس-العموم االقتصادية والتجارية وعموم التسيير بجامعة أدمحم بوقرة بكمية لعموم االقتصادية

 

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

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

 .المعّدؿ والمتّمـ والمتضمف إنشاء جامعة بومرداس،
 غشت سنة 23الموافق  1424جمادػ الثانية عاـ  24 المؤرخ في 279-03تنفيذؼ رقـ وبمقتضى المرسوـ ال -

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

 .صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي الذؼ يحدد
بالمجنة العممية لقسـ العموـ االقتصادية بكمية العموـ االقتصادية وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة  -

 .2021أفريل  22بومرداس المؤّرخ في -والتجارية وعمـو التسيير بجامعة أمػحمد بوقرة
 

 ُيـقـــــّرر
 

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

ية والتجارية القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ العموـ االقتصادية بكمية العموـ االقتصاد
 بومرداس.-وعمـو التسيير بجامعة أمػحمد بوقرة

العموـ االقتصادية والتجارية  العموـ االقتصادية بكمية تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ :2المادة 
 بومرداس، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.-وعمـو التسيير بجامعة أمػحمد بوقرة

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

 2021 أفريل 14 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية 2021جوان  14 مـؤرخ فيال 664 رقـمممحــق بالقـرار 
 بومرداس-قتصادية والتجارية وعموم التسيير بجامعة أدمحم بوقرةالعموم اال بكمية لقسم العموم االقتصادية

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجنة العممية لمقسـ بودلة يوسف 1
 رئيس القسـ نور الديف نجيب 2
 أستاذ  شعباني مجيد 3
 أستاذ  درار عياش 4
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 أستاذة محاضرة قسـ "أ" الجوزؼ فتيحة 5
 اعد قسـ "أ"أستاذ مس حمودؼ عمي 6
 أستاذ مساعد قسـ "أ" بف بوثمجة دمحم حمزة 7

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  2019جويمية  31المؤرخ في  1372يعّدل القرار رقم ، 2021جوان  14مــؤرخ في  665رقم  قــرار
 1وىران-الطب بجامعة أحمد بن بمةلمحّدد لمقائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية ا

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتعّمق  1984غشت سنة  18الموافق  1404ذؼ القعدة عاـ  21المؤرخ في  211-84بمقتضى المرسوـ رقـ  -

 .والمتّمـ ؿبتنظيـ جامعة وىراف وسيرىا، المعدّ 
 2021سنة  فبراير 21الموافق  1442عاـ  رجب 9خ في المؤرّ  78-21لمرسوـ الرئاسي رقـ وبمقتضى ا -

 .مةوالمتضّمف تعييف أعضاء الحكو 
غشت سنة  23الموافق  1424جمادػ الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 يميا و سيرىا، المعّدؿ و المتّمـ.يحّدد مياـ الجامعة و القواعد الخاصة بتنظ ،  والذؼ2003
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13رسوـ التنفيذؼ رقـ وبمقتضى الم -

 ر التعميـ العالي والبحث العممي.والذؼ يحدد صالحيات وزي
المحدد لمقائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية  2019جويمية  31المؤرخ في  1372وبموجب القرار رقـ  -

 .1وىراف -مةالطب بجامعة أحمد بف ب
 17المؤّرخ في  1وىراف-وبناًء عمى محضر انتخاب أعضاء المجمس العممي لكمية الطب بجامعة أحمد بف بمة -

 .2018ديسمبر 
 .2021ماؼ  02وبناًء عمى إرساؿ الجامعة المؤرخ في  -

 

 ُيـقـــــّرر
 

ممي لكمية الطب بجامعة أحمد بف ييدؼ ىذا القرار إلى تعديل القائمة االسمية ألعضاء المجمس الع المادة األولى:
 .1وىراف -بمة

، وفقا لمجدوؿ 1وىراف-تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية الطب بجامعة أحمد بف بمة :2المادة 
 الممحق بيذا القرار.

يما يخصو، ، كل ف1وىراف -يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة أحمد بف بمة: 3المادة 
 بتطبيق أحكاـ ىذا القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي و البحث العممي.

 2021 جوان 14 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 2019جويمية  31المؤرخ في  1372الذي يعّدل القرار رقم  2021جوان  14مــؤرخ في  665قـــرار رقـم 
 1وىران-المحّدد لمقائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية الطب بجامعة أحمد بن بمة

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 أستاذ استشفائي جامعي، ممّثل األساتذة عف قسـ الطب، رئيس المجمس العممي لمكمية ي بف عميتابث 1
 عميدة الكمية بف رحاؿ فوزية 2
 نائب العميد مكّمف بالدراسات ما بعد التدرج والبحث العممي والعالقات الخارجية أبو بكر عبد المجيد 3
 والمسائل المرتبطة بالطمبة نائب العميد مكّمف بالدراسات بمخروبي خديجة 4
 رئيس قسـ الطب موالؾ سمير 5
 رئيس قسـ طب األسناف أحمد فواتيح نور الديف 6
 رئيس قسـ الصيدلة دالوؼ يحي 7
 رئيسة المجنة العممية لقسـ الطب مبارؾ خيرة 8
 رئيسة المجنة العممية لقسـ طب األسناف قنديل حفيظة 9
 العممية لقسـ الصيدلةرئيسة المجنة  بودية فاطمة 10
 أستاذ استشفائي جامعي، ممّثل األساتذة عف قسـ الطب اوسميـ رشيد  11
 أستاذ استشفائي جامعي، ممّثل عف أساتذة قسـ طب األسناف مترؼ زىير 12
 أستاذ محاضر استشفائي جامعي قسـ "أ"، ممثل األساتذة عف قسـ طب األسناف مباركي قدور 13
 عف قسـ الصيدلة ةأستاذ استشفائي جامعي، ممّثل األساتذ يمةموساوؼ خداـ نس 14
 عف قسـ الصيدلة ةأستاذ محاضر استشفائي جامعي قسـ "أ"، ممّثل األساتذ بوعمي يوسف يوسف 15
 ممّثل عف األساتذة المساعديف االستشفائييف الجامعييف ناشي مراد 16
 تشفائييف الجامعييفممّثل عف األساتذة المساعديف االس بف سفير سميـ 17
 مدير مخبر عبد الوىاب عدناف 18
 مديرة مخبر عمور فاطمة 19
 مدير مخبر بشير بويجرة نور الديف 20
 مدير مخبر بوبكر دمحم 21
 مديرة مخبر بوزياف جميمة 22
 مدير مخبر بوزياف دمحم 23
 مدير مخبر شويشة بدرة 24
 مديرة مخبر حوتي ليمى 25
 مدير مخبر ايدار عائشة 26
 مديرة مخبر مقني الياس 27
 مديرة مخبر مختارؼ جبمي حورية 28
 مدير مخبر نقادؼ دمحم األميف 29
 مديرة مخبر رزؽ هللا حسيبة 30
 مديرة مخبر سراج سيد أحمد 31
 مدير مخبر تاج الديف عبد العزيز 32
 مدير مخبر تومي ىوارؼ  33
 مدير مخبر بف عبد هللا 34
 مسؤولة المكتبة يد فاطمةبف سع 35

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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  2019جويمية  31المؤرخ في  1370يعّدل القرار رقم ، 2021جوان  14مــؤرخ في  666رقم  قــرار
 1وىران-ن بمةالمحّدد لمقائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم الطــب لكمية الطب بجامعة أحمد ب

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتعّمق  1984غشت سنة  18الموافق  1404ذؼ القعدة عاـ  21المؤرخ في  211-84بمقتضى المرسوـ رقـ  -

 .والمتّمـ ؿبتنظيـ جامعة وىراف وسيرىا، المعدّ 
 2021سنة  فبراير 21الموافق  1442عاـ  رجب 9خ في المؤرّ  78-21لمرسوـ الرئاسي رقـ وبمقتضى ا -

 .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة
غشت سنة  23الموافق  1424جمادػ الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03و بمقتضى المرسـو التنفيذؼ رقـ  -

 .يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ ، الذؼ2003
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13و بمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .الذؼ يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
المحّدد لمقائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ  2019جويمية  31المؤرخ في  1370وبموجب القرار رقـ  -

 .1وىراف-الطب بكمية الطب بجامعة أحمد بف بمة
 المؤّرخ 1وىراف -وبناًء عمى محضر انتخاب أعضاء المجنة العممية لقسـ الطب بكمية الطب بجامعة أحمد بف بمة -

 .2018ديسمبر  12في 
 .2021ماؼ  02وبناًء عمى إرساؿ الجامعة المؤرخ في  -

 

 ُيـقـــــّرر
 

عممية لقسـ الطب بكمية الطب بجامعة ييدؼ ىذا القرار إلى تعديل القائمة االسمية ألعضاء المجنة ال المادة األولى:
 .1وىراف-أحمد بف بمة

، وفقا 1وىراف-تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الطب بكمية الطب بجامعة أحمد بف بمة :2المادة 
 لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.

، كل فيما يخصو، 1وىراف-حمد بف بمةأ يكمف المدير العاـ لمتعميـ و التكويف العالييف و مدير جامعة :3المادة 
 بتطبيق أحكاـ ىذا القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي و البحث العممي.

 2021 جوان 14 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

  2019جويمية  31المؤرخ في  1370الذي يعّدل القرار رقم  2021جوان  14المــؤرخ في  666قــرار رقم 
 1نوىرا-المحّدد لمقائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم الطــب لكمية الطب بجامعة أحمد بن بمة

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيسة المجنة العممية لمقسـ مباركي خيرة 1
 رئيس القسـ موالؾ سمير 2
 أستاذ استشفائي جامعي غزيني يونس 3
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 أستاذ استشفائي جامعي بوزيدؼ دمحم 4
 أستاذ استشفائي جامعي بمخروبي خديجة 5
 أستاذ محاضر استشفائي جامعي قسـ "أ" بمعربي نادية 6
 أستاذ مساعد استشفائي جامعي  شريط اليوارية 7
 أستاذ مساعد استشفائي جامعي  داود سعاد 8

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  2019جويمية  31المؤرخ في  1372يعّدل القرار رقم ، 2021جوان  14مــؤرخ في  667رقم  قــرار

 1وىران-سمية ألعضاء المجنة العممية لقسم الصيـدلة لكمية الطب بجامعة أحمد بن بمةالمحّدد لمقائمة اال
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتعّمق  1984غشت سنة  18الموافق  1404ذؼ القعدة عاـ  21المؤرخ في  211-84بمقتضى المرسوـ رقـ  -

 .والمتّمـ ؿبتنظيـ جامعة وىراف وسيرىا، المعدّ 
 2021سنة  فبراير 21الموافق  1442عاـ  رجب 9خ في المؤرّ  78-21لمرسوـ الرئاسي رقـ قتضى اوبم -

 .تعييف أعضاء الحكومة والمتضّمف
غشت سنة  23الموافق  1424جمادػ الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 المتّمـ.يميا وسيرىا، المعّدؿ و يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظ ، الذؼ2003
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 ر التعميـ العالي والبحث العممي.الذؼ يحدد صالحيات وزي
المجنة العممية لقسـ  المحّدد لمقائمة االسمية ألعضاء 2019جويمية  31المؤرخ في  1372وبموجب القرار رقـ  -

 .1وىراف -الصيدلة بكمية الطب بجامعة أحمد بف بمة
 1وىراف -وبناًء عمى محضر انتخاب أعضاء المجنة العممية لقسـ الصيدلة بكمية الطب بجامعة أحمد بف بمة -

 .2018ديسمبر  12المؤّرخ في 
 .2021ماؼ  02وبناًء عمى إرساؿ الجامعة المؤرخ في  -

 

 ُيـقـــــّرر
 

ييدؼ ىذا القرار إلى تعديل القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الصيدلة بكمية الطب  ادة األولى:الم
 .1وىراف-بجامعة أحمد بف بمة

، 1وىراف-تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الصيدلة بكمية الطب بجامعة أحمد بف بمة :2المادة 
 لقرار.وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا ا

، كل فيما يخصو، 1وىراف -يكمف المدير العاـ لمتعميـ و التكويف العالييف و مدير جامعة أحمد بف بمة :3المادة 
 بتطبيق أحكاـ ىذا القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

 2021 جوان 14 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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  2019جويمية  31المؤرخ في  1372الذي يعّدل القرار رقم  2021جوان  14المــؤرخ في  667قــرار رقم 
 1وىران-االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم الصيـدلة لكمية الطب بجامعة أحمد بن بمةالمحّدد لمقائمة 

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيسة المجنة العممية لمقسـ بودية فاطمة 1
 رئيس القسـ دالوؼ يحي 2
 أستاذ استشفائي جامعي تومي ىوارؼ  3
 أستاذ استشفائي جامعي بمعروؼ اللة ستي 4
 أستاذ استشفائي جامعي اف مريـابرك 5
 أستاذ محاضر استشفائي جامعي قسـ "أ" موساوؼ نسيمة 6
 أستاذ مساعد استشفائي جامعي قسـ "أ" عابد أميف 7
 أستاذ مساعد استشفائي جامعي قسـ "أ" شفيرات بالؿ 8

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  2019سبتمبر  18المؤرخ في  1544يعّدل القرار رقم ، 2021جوان  14مــؤرخ في  668رقم  قــرار
 لمحّدد لمقائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـم العمـوم الفــالحية بكّميـة عموم الطبيعة والحياة ا

 سيدي بمعباس-جامعة جياللي ليابسب
 

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

 .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة
 1989الموافق أّوؿ غشت سنة  1409ذؼ الحجة عاـ  29المؤرخ في  141-89وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .والمتضمف إنشاء جامعة سيدؼ بمعباس، المعّدؿ والمتّمـ
غشت سنة  23الموافق  1424جمادػ الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03ى المرسوـ التنفيذؼ رقـ وبمقتض -

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

 .الذؼ يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
المحّدد لمقائمة اإلسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ  2019سبتمبر  18المؤرخ في  1544وبموجب القرار رقـ  -

 .سيدؼ بمعباس-العموـ الفالحية بكّميػة عموـ الطبيعة والحياة بجامعة جياللي ليابس
ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ العموـ الفالحية بكّميػة عموـ الطبيعة والحياة وبناًء عمى محضر انتخاب  -

 .2021مارس  04في سيدؼ بمعباس المؤّرخ -بجامعة جياللي ليابس
 

 ُيـقـــــّرر
 

ّميػة عمـو ييدؼ ىذا القرار إلى تعديل القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ العمـو الفالحية بك المادة األولى:
 .سيدؼ بمعباس -الطبيعة والحياة بجامعة جياللي ليابس
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تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ العموـ الفالحية بكّميػة عموـ الطبيعة والحياة بجامعة  :2المادة 
 سيدؼ بمعباس، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار. -جياللي ليابس

سيدؼ بمعباس، كل فيما -ـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة جياللي ليابسيكمف المدير العا :3المادة 
 يخصو، بتطبيق ىذا القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

 2021 جوان 14 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 المحّدد 2019سبتمبر  18المؤرخ في  1544الذي يعّدل القرار رقم  2021جوان  14المــؤرخ في  668رقم رار ــق بالقــممح
 سيدي بمعباس-ية لقسـم العمـوم الفــالحية بكّميـة عموم الطبيعة والحياة بجامعة جياللي ليابسلمقائمة االسمية ألعضاء المجنة العمم

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس الّمجنة العممية لمقسـ بمماموف أحمد رضا 1
 رئيس القسـ حداد مصطفى 2
 أستاذ  بف حسايني الياشمي 3
 أستاذ محاضر قسـ "أ" غمارؼ سامية  4
 أستاذ محاضر قسـ "ب" يداف ناديةز  5
 أستاذ محاضر قسـ "ب" حاـز زواوؼ  6
 أستاذ مساعد قسـ "أ" رقيق دمحم مختار 7
 أستاذ مساعد قسـ "أ" مالليح أحمد 8

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يمـس العمـاالسمية ألعضاء المجم د القائمـةيحـدّ ، 2021جوان  14 مـؤرخ في 669رقـم  قــرار

 1الجزائر-بن يوسف بن خدةلجامعة 
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
والمتعّمق  1984 غشت سنة 18الموافق  1404ذؼ القعدة عاـ  21المؤرخ في  209-84بمقتضى المرسوـ رقـ  -

 .المعّدؿ والمتّمـ وسيرىا، 1بتنظيـ جامعة الجزائر
 2021سنة  فبراير 21الموافق  1442عاـ  رجب 9خ في المؤرّ  78-21ـ الرئاسي رقـ لمرسو وبمقتضى ا -

  .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة
غشت سنة  23الموافق  1424جمادػ الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 ،  المعّدؿ والمتّمـ.ظيميا وسيرىايحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتن الذؼ 2003
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 ير التعميـ العالي والبحث العممي.الذؼ يحدد صالحيات وز 
ممي المحدد لمقائمة االسمية ألعضاء المجمس الع 2017ديسمبر  13المؤرخ في  1137وبموجب القرار رقـ  -

 ، المعّدؿ.1الجزائر -لجامعة بف يوسف بف خدة
 26المؤرخ في 1الجزائر -وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجمس العممي لجامعة بف يوسف بف خدة -

 .2021ماؼ 
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 ُيـقـــــّرر
 

الثانية عاـ  جمادػ 24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذؼ رقـ  20تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد 2003غشت سنة  23الموافق  1424

 .1الجزائر-القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لجامعة بف يوسف بف خدة
وفقا لمجدوؿ ، 1الجزائر-تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لجامعة بف يوسف بف خدة :2المادة 

 الممحق بيذا القرار.
، كل فيما يخصو، 1الجزائر-يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة بف يوسف بف خدة :3المادة 

 بتطبيق ىذا القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
 2021 جوان 14 فيحرر بالجزائر 
 العالي والبحث العمميوزير التعميم 

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 س العممي القائمـة االسمية ألعضاء المجم الذي يحّدد 2021جوان  14 مـؤرخ فيال 669رقـم ممحـق بالقـرار 
 1الجزائر -بن يوسف بن خدةلجامعة 

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 مدير الجامعة، رئيس المجمس العممي لمجامعة بف تميس عبد الحكيـ 1
والثاني والتكويف المتواصل والشيادات  ؿبالتكويف العالي في الطور األو كّمف م مدير الجامعةنائب  كماؿ أوقاسيف 2

 ي التدرجوالتكويف العالي ف
بالتكويف العالي في الطور الثالث والتأىيل الجامعي والبحث العممي كّمف م مدير الجامعةنائب  فايزة مدافر 3

 والتكويف العالي فيما بعد التدرج
 بالعالقات الخارجية والتعاوف والتنشيط واالتصاؿ والتظاىرات العمميةكّمف م مدير الجامعةنائب  رضا جيجيؾ 4
 بالتنمية واالستشراؼ والتوجيوكّمف م مدير الجامعةنائب  ارؼ فارس مخت 5
 عميد كمية العمـو اإلسالمية دمحم يعيش 6
 عميد كمية الحقوؽ  العربي كساؿ 7
 عميد كمية الطب لخضر قرياف 8
 عميد كمية العمـو عمي بف واضح 9
 رئيس المجمس العممي لكمية العمـو اإلسالمية سميماف ولد خصاؿ 10
 رئيس المجمس العممي لكمية الحقوؽ  عمر خورؼ  11
 رئيس المجمس العممي لكمية الطب رشيد بمحاج 12
 رئيس المجمس العممي لكمية العمـو دمحم تومي 13
 ممّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عف كمية العمـو اإلسالمية خنوش سعيد 14
 اذية عف كمية العمـو اإلسالميةممّثل األساتذة ذوؼ مصّف األست مساعيد عبد الوىاب 15
 ممّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عف كمية الحقوؽ  درياد مميكة 16
 ممّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عف كمية الحقوؽ  ساسي نجاة 17
 ممّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عف كمية الطب نبشي ليمى 18
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 ّف األستاذية عف كمية الطبممّثل األساتذة ذوؼ مص تابتي مجيد 19
 ممّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عف كمية العمـو  آيت وازو عبد النور 20
 ممّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عف كمية العمـو زرماف نجية 21
 ممّثل عف األساتذة المساعديف اسماعيل عمارؼ  22
 يفممّثل عف األساتذة المساعد عز الديف بمممياني 23
 2أستاذ بجامعة الجزائر  رشيد ميموني 24
 أستاذة بجامعة ىوارؼ بومديف ليمى عمارة 25
 مسؤوؿ المكتبة المركزية ساعد طايحي 26
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 لمجمــس العممـييحدد القائمة االسـمية ألعضاء ا، 2021جوان  14مــؤرخ في  670رقــم  قــرار
 رانــوى-افـوم والتكنولوجيا دمحم بوضيـالعملكميــة اليندســة الكيــربائية بجــامعة 

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
والمتعمق  1984غشت سنة  18الموافق  1404ذؼ القعدة عاـ  21المؤرخ في  212-84بمقتضى المرسوـ رقـ  -

 .لتكنولوجيا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـبتنظيـ جامعة وىراف لمعموـ وا
 2021سنة  فبراير 21الموافق  1442عاـ  رجب 9خ في المؤرّ  78-21لمرسوـ الرئاسي رقـ بمقتضى ا -

 ّدؿ.المع والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة،
 غشت سنة 23الموافق  1424جمادػ الثانية عاـ  24 المؤرخ في 279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

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

 ير التعميـ العالي والبحث العممي.الذؼ يحدد صالحيات وز  2013
الذؼ يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية  2018ماؼ  26في  المؤّرخ 531وبموجب القرار رقـ  -

 .وىراف -دمحم بوضياؼ العموـ والتكنولوجيااليندسة الكيربائية 
 العموـ والتكنولوجياوبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجمس العممي لكمية اليندسة الكيربائية بجامعة  -

 .2021أفريل  29مؤّرخ في ال وىراف -دمحم بوضياؼ
 

 ُيـقـــــّرر
 

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

العموـ والتكنولوجيا اء المجمس العممي لكمية اليندسة الكيربائية بجامعة تحديد القائمة االسمية ألعض
 .وىراف -دمحم بوضياؼ

دمحم  العموـ والتكنولوجيااليندسة الكيربائية بجامعة  تحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية: 2المادة 
 ، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.وىراف-بوضياؼ
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، كل فيما وىراف-العموـ والتكنولوجيا دمحم بوضياؼكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف ومدير جامعة ي :3المادة 
 يخصو، بتطبيق ىذا القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

 2021 جوان 14 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 ن زيانأ.د عبد الباقي ب
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 الذي يحدد القائمة االسـمية ألعضاء المجمــس العممـي 2021جوان  14المــؤرخ في  670رقم  رارــق بالقـــممح
 رانــوى -افـوم والتكنولوجيا دمحم بوضيـالعمبجــامعة  ـربائيةلكميــة اليندســة الكيـ

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 عف قسـ اإللكترونيؾ ةرئيس المجمس العممي لمكمية، ممّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذي أوسميـ دمحم 1
 عميد الكمية بشير غالـ 2
 ائل المرتبطة بالطمبة نائب العميد المكمف بالدراسات والمس منصور مختار 3
 نائب العميد المكمف بما بعد التدرج والبحث العممي والعالقات الخارجية رمعوف سيدؼ دمحم 4
 رئيس قسـ اإللكتروتكنيؾ بمعربي أحمد وحيد 5
 رئيس قسـ اإللكترونيؾ مياجر حساف 6
 رئيس قسـ اآللية زلماط دمحم المولود 7
 ة العممية لقسـ اإللكتروتكنيؾرئيس المجن بودينار أحمد حميدة 8
 رئيس المجنة العممية لقسـ اإللكترونيؾ قدور عبد الحفيع 9
 رئيس المجنة العممية لقسـ اآللية غوؿ حدبي رشيدة 10
 عف قسـ اإللكتروتكنيؾ ةممّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذي ودير رباح 11
 قسـ اإللكتروتكنيؾعف  ةممّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذي ظريف دمحم 12
 عف قسـ اإللكترونيؾ ةممّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذي بوغانمي نبيل 13
 عف قسـ اآللية ةممّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذي ماش عبد الكريـ 14
 عف قسـ اآللية ةممّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذي دحماني دمحم 15
 مساعديفممّثل عف األساتذة ال بف عمار حبيب 16
 ممّثل عف األساتذة المساعديف بوشامة اليوارية 17
 مدير مخبر بحث عاللي أحمد 18
 مدير مخبر بحث بندؼ عبد هللا عز الديف 19
 مدير مخبر بحث بودغف سطمبولي أميف 20
 مدير مخبر بحث عوامرؼ عبد العزيز 21
 مدير مخبر بحث براشد نصر الديف 22
 ير مخبر بحثمد بمبشير دمحم فوزؼ  23
 مدير مخبر بحث مكاكية معزة نصر الديف 24
 مدير مخبر بحث ميدوف عبد الحميد  25
 مدير مخبر بحث عمي باشا عدة بمقاسـ 26
 مدير مخبر بحث بوحميدة دمحم 27
 مسؤولة المكتبة معزوزؼ نصيرة 28

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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المحّدد  2021مارس  17المؤرخ في  320يعّدل القرار رقم ، 2021جوان  14مــؤرخ في  671رقم  رقــرا
 عيــن تمــوشنت-لمقـائمة االسـمية ألعضــاء المجـمس العمــمي لكميـــة الحقــوق بجــامعة بمحــاج بــوشعيب

 

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

 .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة
 غشت سنة 23الموافق  1424جمادػ الثانية عاـ  24 المؤرخ في 279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

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

 .الذؼ يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
 2020سنة  نوفمبر 22 الموافق 1442ربيع الثاني  06 فيالمؤرخ  338-20رقـ  التنفيذؼبمقتضى المرسوـ و  -

 .ػػػاء جػػامعة عػػػػػػيف تموشنتإنشوالمتضّمف 
المحّدد لمقائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية  2021مارس  17المؤرخ في  320وبموجب القرار رقـ  -

 .عيف تموشنت –الحقوؽ بجامعة بمحاج شعيب 
ف تموشنت عي –عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجمس العممي لكمية الحقوؽ بجامعة بمحاج شعيب وبناًء  -

 .2021جانفي  27المؤّرخ في 
 ُيـقـــــّرر

ييدؼ ىذا القرار إلى تعديل القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية الحقوؽ بجامعة بمحاج  المادة األولى:
 عيف تموشنت. –شعيب 

يف تموشنت وفقا تحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية الحقوؽ بجامعة بمحاج شعيب ع :2المادة 
 لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.

عيف تموشنت، كل فيما يخصو، -دير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة بمحاج شعيبيكّمف الم :3المادة 
 بتطبيق ىذا القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
 2021 جوان 14 فيحرر بالجزائر 

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

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
  2021مارس  17مؤرخ في ال 320الذي يعّدل القرار رقم  2021جوان  14المــؤرخ في  671رقم  رارــق بالقـــممح

 عيــن تمــوشنت-المحّدد لمقـائمة االسـمية ألعضــاء المجـمس العمــمي لكميـــة الحقــوق بجــامعة بمحــاج بــوشعيب
 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 عف قسـ الحقوؽ  ةرئيس المجمس العممي لمكمية، ممّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذي ميداوؼ دمحم صالح 1
 عميد الكمية عبد السالـ نور الديف 2
 نائب العميد المكمف بالدراسات والمسائل المرتبطة بالطمبة  صانف عبد اإللو شكرؼ  3
 نائب العميد المكمف بما بعد التدرج والبحث العممي والعالقات الخارجية تروزيف بمقاسـ 4



  2021-الثاني الثالثي-النشرة الرسمية                      -قانونيةمديرية الشؤون ال-                     وزارة التعميم العالي والبحث العممي   338

 

 

 

 رئيسة المجنة العممية لقسـ الحقوؽ  سويقي حورية 5
 رئيس قسـ الحقوؽ  عبد الرحمافبركاوؼ  6
 عف قسـ الحقوؽ  ةممّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذي شيخ نسيمة 7
 ممّثل عف األساتذة المساعديف براىيمي آسيا 8
 ممّثل عف األساتذة المساعديف مجاجي سعاد 9
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ألعضاء مجمس إدارة اإلسميةيحدد القائمة ، 2021جوان  15 خ فيمؤر  672 رقم قــرار
 جامعة تيزي وزو

 

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

 .، المعدؿتعييف أعضاء الحكومة والمتضمف
الموافق أوؿ غشت سنة   1409ذؼ الحجة عاـ  29المؤرخ في  139-89يذؼ رقـ وبمقتضى المرسوـ التنف -

 .منو 3و المتضمف إنشاء جامعة تيزؼ وزو، المعدؿ والمتمـ، السيما  المادة  1989
غشت سنة  23الموافق  1424جمادػ الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03التنفيذؼ رقـ  وبمقتضى المرسـو -

 .منو 12و المتمـ، السيما المادة  و القواعد الخاصة بتنظيميا و سيرىا، المعدؿيحدد مياـ الجامعة  2003
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .الذؼ يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
 

 ُيـقـــــّرر
 

جمادػ الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03التنفيذؼ رقـ   مف المرسـو 12ا ألحكاـ  المادة تطبيق المادة األولى:
، المعدؿ والمتمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد 2003غشت سنة  23الموافق  1424

 .تيزؼ وزوالقائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة جامعة 
 في الجدوؿ الممحق ليذا القرار. تيزؼ وزواء مجمس إدارة جامعة تحدد القائمة االسمية ألعض :2المادة 
 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. :3المادة 

 2021 جوان 15 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 تيزي وزو قائمة أعضاء مجمس إدارة جامعة
 ن:واألعضاء المعين -1

 القطاع الصفة والمقب اإلسم
 ممثل الوزير المكمف بالتعميـ العالي والبحث العممي  رئيس بف يعيش عبد الكريـ -
 ممثل الوزير المكمف بالمالية ضوع قوباؼ عمي -
 بالتكويف والتعميـ المينييف ةالمكمف ةممثل الوزير  عضو لوحي رشيد -
 ممثل الوزير المكمف بالتربية الوطنية عضو لعالوؼ أحمد -



  2021-الثاني الثالثي-النشرة الرسمية                      -قانونيةمديرية الشؤون ال-                     وزارة التعميم العالي والبحث العممي   339

 

 

 

 ممثل الوزير المكمف بالعمل والتشغيل والضماف االجتماعي عضو عوسي مصطفى -
 ة بالوظيفة العمومية واإلصالح اإلدارؼ ممثل السمطة المكمف عضو ناصرؼ عبد السالـ -
صالح المستشفيات عضو مختارؼ دمحم -  ممثل الوزير المكمف بالصحة والسكاف وا 
 ممثل الوزير المكمف بالعدؿ عضو عابد رابح -
 ممثل الوزير المكمف بالتجارة عضو عجابي قادة -
 والفنوف  ممثمة الوزيرة المكمفة بالثقافة عضو قومزياف نبيمة -
 ممثل الوزير المكمف بالسكف والعمراف والمدينة عضو صطفىبالح م -
 ممثل الوزير المكمف بالصناعة عضو عاشورؼ نجيب -
 الوزير المكمف بالفالحة والتنمية الريفية ةممثم عضو تازكة حميدة -
 والنقل ممثل الوزير المكمف باألشغاؿ العمومية عضو رابحي إسماعيل -
 ممثل الوالي عضو جناف فريد -

 

 ن:وعضاء المنتخباأل -2
 الييئة الصفة والمقب اإلسم

 لكمية اليندسة الكيروبائية واإلعالـ اآللي ذوؼ مصف األستاذية ممثل منتخب عف األساتذة عضو دنوف حكيـ -
 البناءلكمية ىندسة  ذوؼ مصف األستاذية ممثل منتخب عف األساتذة عضو فروؽ دمحم -
 لكمية العمـو البيولوجية والعمـو الفالحية ذوؼ مصف األستاذية عف األساتذة ةخبمنت ةممثم عضو بوضياؼ مميكة زوجة نايت قاسي -
 لكمية الطب ذوؼ مصف األستاذية ممثل منتخب عف األساتذة عضو شالح سيد أحمد -
 لكمية العمـو اإلنسانية واالجتماعية ذوؼ مصف األستاذية ممثل منتخب عف األساتذة عضو ناىي مراد -
 لكمية اآلداب و المغات ذوؼ مصف األستاذيةمة منتخبة عف األساتذة ممث عضو زويش نبيمة -
 لكمية العمـو االقتصادية والتجارية والتسيير ذوؼ مصف األستاذية ممثل منتخب عف األساتذة عضو أبريكة بمعيد -
 لكمية العمـو ذوؼ مصف األستاذية ممثمة منتخبة عف األساتذة عضو بدوىيف فريزة زوجة خالس -
 الحقوؽ والعمـو السياسيةلكمية  ذوؼ مصف األستاذيةممثمة منتخبة عف األساتذة  عضو لكيينةإرزيل ا -
 ممثل منتخب عف سمؾ األساتذة المساعديف عضو بف ياىو نجيد -
 ممثل منتخب عف سمؾ األساتذة المساعديف عضو حماز دمحم -
 الخدمات ممثل منتخب عف الموظفيف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ عضو لياشمي لحسف -
 ممثل منتخب عف الموظفيف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات عضو   عميار حميد -

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ألعضاء مجمس إدارة اإلسميةيحدد القائمة ، 2021جوان  15 مؤرخ في 673رقم  قــرار

 بومرداس جامعة
 

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

 .، المعدؿتعييف أعضاء الحكومة والمتضمف
 1998يونيو سنة  2الموافق  1419صفر عاـ  7المؤرخ في  189–98وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .منو 3، المعدؿ والمتمـ، ال سيما المادة المتضمف إنشاء جامعة بومرداس
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سنة  غشت 23الموافق  1424جمادػ الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
 .منو 12 الذؼ يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدؿ والمتمـ، ال سيما المادة، 2003

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

 

 ُيـقـــــّرر
 

جمادػ الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03التنفيذؼ رقـ   مف المرسـو 12تطبيقا ألحكاـ  المادة  المادة األولى:
، المعدؿ والمتمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد 2003غشت سنة  23الموافق  1424

 .بومرداسالقائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة جامعة 
 في الجدوؿ الممحق ليذا القرار. بومرداستحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة جامعة  :2المادة 
 مية لمتعميـ العالي والبحث العممي.ينشر ىذا القرار في النشرة الرس :3المادة 

 2021 جوان 15 فيحرر بالجزائر                                                               
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 قائمة أعضاء مجمس إدارة جامعة بومرداس
 ن:     واألعضاء المعين -1

 القطاع الصفة والمقب اإلسم
 ممثل الوزير المكمف بالتعميـ العالي والبحث العممي رئيس بف تميس عبد الحكيـ -
 ممثل الوزير المكمف بالمالية عضو  كحيل سعيد -
 ممثل الوزير المكمف بالتربية الوطنية عضو  بيدات لحبيبع -
 بالتكويف والتعميـ المينييف ةالمكمف ةممثل الوزير  عضو سعادنة صادؽ -
 ممثل الوزير المكمف بالعمل والتشغيل والضماف االجتماعي عضو عطايمية مالؾ -
 اإلدارؼ ممثل السمطة المكمفة بالوظيفة العمومية واإلصالح  عضو إكروبركاف ميني -
 ممثل وزير الدفاع الوطني عضو بف منصور طارؽ  -
 ممثل الوزير المكمف بالعدؿ عضو عابد رابح -
 ممثمة الوزير المكمف بالتجارة عضو عبابسة سامية -
 ممثل الوزير المكمف بالصناعة عضو عاشورؼ نجيب -
 والمناجـ ممثل الوزير المكمف بالطاقة عضو بيبي موسى -
 الوزير المكمف بالفالحة والتنمية الريفية ةممثم عضو ماتأوتشاف رشيدة زوجة تم -
 والمواصالت السمكية والالسمكيةممثل الوزير المكمف بالبريد   عضو مجدوب سامية -
 بالثقافة والفنوف  ةالمكمف ةممثل الوزير  عضو قوديد عبد العالي -
 الوالي ةممثم عضو شيخ الشيوخ زىرة -

 

 ن:واألعضاء المنتخب -2
 الييئة الصفة والمقب اإلسم

 المحروقات والكيمياءلكمية  ذوؼ مصف األستاذية ممثل منتخب عف األساتذة عضو الحاج السعيد -
 لكمية العمـو االقتصادية والتجارية وعمـو التسيير  ذوؼ مصف األستاذيةممثل منتخب عف األساتذة  عضو صابة مختار -
 لكمية العمـو صف األستاذيةذوؼ م عف األساتذة ةمنتخب ةممثم عضو محند قاسي حكيمة -
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 لكمية الحقوؽ والعمـو السياسية ذوؼ مصف األستاذيةممثل منتخب عف األساتذة  عضو منصورؼ سفياف -
 لكمية التكنولوجيا ذوؼ مصف األستاذية ممثل منتخب عف األساتذة عضو داوؼ عبد الحكيـ -
 لكمية األدب والمغات ذوؼ مصف األستاذية ممثل منتخب عف األساتذة عضو بيوف عمي السعيد -
 ىندسة الكيرباء واإللكترونيؾلمعيد  ذوؼ مصف األستاذية ممثل منتخب عف األساتذة عضو قودارؼ عبد المالؾ -
 األساتذة المساعديف سمؾ ممثل منتخب عف عضو العباسي بالؿ -
 األساتذة المساعديفسمؾ ممثل منتخب عف  عضو تودرت أكمي -
 عف الموظفيف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات ممثل منتخب عضو قرينات جمورؼ  -
 عف الموظفيف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات ةمنتخب ةممثم عضو صالحي فطومة -
 ممثل منتخب عف الطمبة عضو كعبوش إسالـ -
 ممثل منتخب عف الطمبة عضو ساجي حمزة -

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  2019 أفريل 21المؤرخ في  344يعدل القرار رقم ، 2021جوان  15مؤرخ في  674رقم  قــرار

 1سطيف سمية ألعضاء مجمس إدارة جامعةإلالذي يحدد القائمة ا
 

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

 .، المعدؿتعييف أعضاء الحكومة والمتضمف
الموافق أوؿ غشت سنة  1409ذؼ الحجة عاـ  29المؤرخ في  140-89وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .منو 3السيما المادة  والمتمـ، ، المعدؿ1والمتضمف إنشاء جامعة سطيف  1989
غشت سنة  23الموافق  1424مادػ الثانية عاـ ج 24المؤرخ في  279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .منو 12ؿ والمتمـ، السيما المادة يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعد ؼ، الذ2003
، 2013سنة  يناير 30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .لي والبحث العممياير التعميـ العالذؼ يحدد صالحيات وز 
، الذؼ يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس إدارة جامعة 2019أفريل  21المؤرخ في  344وبمقتضى القرار رقـ  -

 .1سطيف
 ُيـقـــــّرر

 

 ، والمذكػور أعاله، كما ىو2019أفريل  21المؤرخ في  344يعػدؿ الجدوؿ الممحق بالقرار رقـ  المادة األولى: 
 د في الجدوؿ الممحق بيذا القرار.محد

 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. :2المادة 
 2021 جوان 15 فيحرر بالجزائر 

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

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 1قائمة أعضاء مجمس إدارة جامعة سطيف
 ن:واألعضاء المعين -1

 القطاع الصفة والمقب اإلسم
 ممثل الوزير المكمف بالتعميـ العالي والبحث العممي رئيس قشي الخير -
 ممثل الوزير المكمف بالمالية عضو عزايزية رابح -
 بالتكويف والتعميـ المينييف ةالمكمف ةممثل الوزير  عضو عبد الكريـ أدريس -
 ممثل الوزير المكمف بالتربية الوطنية عضو بوسحابة بوجمعة -
 ممثل الوزير المكمف بالعمل والتشغيل والضماف االجتماعي عضو حميحـ إدريس -
 دارؼ واإلصالح اإل ممثل السمطة المكمفة بالوظيفة العمومية عضو قدقاد سفياف -
صالح المستشفيات ممثل عضو دىاف عبد الحكيـ -  الوزير المكمف بالصحة والسكاف وا 
 ممثل الوزير المكمف بالتجارة عضو   لعرابة مصطفى -
 ممثل  الوزير المكمف بالصناعة عضو حمادوش لطفي -
 ممثل الوزير المكمف بالسكف والعمراف والمدينة عضو  بف سميماف نور الديف -
 ممثل الوالي عضو بغداد زكريا -

 

 ن:واألعضاء المنتخب -2
 الييئة الصفة والمقب اإلسم

 لكمية  العمـو ذوؼ مصف األستاذية ممثل منتخب عف األساتذة عضو مرواني عبد الباقي -
 لكمية عمـو الطبيعة والحياة ذوؼ مصف األستاذية ممثل منتخب عف األساتذة عضو شارؼ نور الديف -
 لكمية التكنولوجيا ذوؼ مصف األستاذية عف األساتذةممثل منتخب  عضو فيطاس رشيد -
 لكمية الطب ذوؼ مصف األستاذيةممثل منتخب عف األساتذة  عضو حمادوش دمحم -
 والتجارية وعمـو التسيير االقتصاديةلكمية العمـو  ذوؼ مصف األستاذيةعف األساتذة  ةمنتخب ةممثم عضو قطاؼ ليمى -
 لمعيد اليندسة المعمارية وعمـو األرض ذوؼ مصف األستاذيةعف األساتذة ممثل منتخب  عضو دمدـو عبد السالـ -
 لمعيد البصريات وميكانيؾ الدقة ذوؼ مصف األستاذيةممثل منتخب عف األساتذة  عضو بف عمي فاروؽ  -
 ممثل منتخب عف سمؾ األساتذة المساعديف عضو بوشارب ناصر -
 ساعديفممثل منتخب عف سمؾ األساتذة الم عضو خروبي مخموؼ -
 ممثل منتخب عف الموظفيف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات عضو بوروبة نجيـ -
 ممثل منتخب عف الموظفيف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات عضو القمي عمي -
 ممثل منتخب عف الطمبة عضو بونقطة عقبة -
 عف الطمبة منتخب ممثل عضو بف سعد هللا عمر -

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  2019 ماي 16المؤرخ في  741يعدل القرار رقم ، 2021جوان  15مؤرخ في  675رقم  قــرار

 خميس مميانة الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة جامعة
 

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

 .، المعدؿتعييف أعضاء الحكومة والمتضمف
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غشت سنة  23الموافق  1424جمادػ الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
 .منو 12السيما المادة  الذؼ يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدؿ والمتمـ،، 2003

، 2012سنة  يونيو 4الموافق  1433رجب عاـ  14المؤرخ في  247-12وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
 .منو 2المتضمف إنشاء جامعة خميس مميانة، السيما المادة 

، 2013سنة  يناير 30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
 .العمميلي والبحث االذؼ يحدد صالحيات وزير التعميـ الع

، الذؼ يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس إدارة جامعة 2019ماؼ  16المؤرخ في  741وبمقتضى القرار رقـ  -
 خميس مميانة، المعدؿ.

 ُيـقـــــّرر
 

، المعدؿ والمذكػور أعاله، كما 2019ماؼ  16المؤرخ في  741يعػدؿ الجدوؿ الممحق بالقرار رقـ  المادة األولى:
 محدد في الجدوؿ الممحق بيذا القرار. ىو

 والبحث العممي. ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي :2المادة 
 2021 جوان 15 فيحرر بالجزائر                                                          

 حث العمميوزير التعميم العالي والب
 أ.د عبد الباقي بن زيان

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 

 قائمة أعضاء مجمس إدارة جامعة خميس مميانة
 ن:واألعضاء المعين -1

 القطاع الصفة اإلسم والمقب
 ممثل الوزير المكمف بالتعميـ العالي والبحث العممي يسرئ رموؿ خالد -
 ممثل الوزير المكمف بالمالية عضو  دريسي دمحم عبد الصمد -
 بالتكويف والتعميـ المينييف ةالمكمف ةممثل الوزير  عضو عيمار نور الديف  -
 ممثل الوزير المكمف بالتربية الوطنية عضو مراد بوزياف -
 لوزير المكمف بالعمل والتشغيل والضماف االجتماعيممثل ا عضو مكي عبد القادر -
 ممثل السمطة المكمفة بالوظيفة العمومية واإلصالح اإلدارؼ  عضو مساح عبد الوىاب -
 ممثل الوزير المكمف بالعدؿ عضو مسعودؼ مراد -
 ممثل الوزير المكمف بالتجارة عضو  داودؼ ىاروف  -
 ممثل الوزير المكمف الصناعة عضو برابح جياللي -
 ممثل الوزير المكمف بالشباب والرياضة عضو معالوؼ دمحم -
 التييئة العمرانيةبالداخمية والجماعات المحمية و ممثل الوزير المكمف  عضو معروؼ رشيد -
 ممثل الوزير المكمف بالفالحة والتنمية الريفية عضو   بوعبدلي مختار -
 ممثل الوالي عضو  سكاؿ دمحم -
 ن:واألعضاء المنتخب -2

 الييئة الصفة والمقباإلسم 
 العمـو والتكنولوجيا لكمية ذوؼ مصف األستاذيةممثل منتخب عف األساتذة  عضو محي الديف عمي -
 لكمية عمـو الطبيعة وعمـو األرض ذوؼ مصف األستاذيةممثل منتخب عف األساتذة  عضو عوف عمر -
 ية العمـو اإلجتماعية واإلنسانيةلكم ذوؼ مصف األستاذيةممثل منتخب عف األساتذة  عضو بويحي نصر الديف -
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 لكمية الحقوؽ والعمـو السياسية ذوؼ مصف األستاذيةممثل منتخب عف األساتذة  عضو رواب جماؿ -
 لمعيد عمـو وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية ذوؼ مصف األستاذيةممثل منتخب عف األساتذة  عضو مداني دمحم -
 األساتذة المساعديف ممثل منتخب عف سمؾ عضو بتقة إبراىيـ -
 ممثل منتخب عف سمؾ األساتذة المساعديف عضو تونسي عبد الرحمف -
 ممثل منتخب عف الموظفيف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات عضو دريوش عبد الرحماف -
 ممثل منتخب عف الموظفيف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات عضو مزايني خالد -
 ممثل منتخب عف الطمبة عضو حميميش عبد الرؤوؼ -
 الطمبة ممثل منتخب عف عضو بف حركات يعقوب -

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس كمية، 2021جوان  15 مؤرخ في 676رقم  قــرار

 جامعة بسكرة لدى العموم اإلنسانية واالجتماعية
 

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

  .المعدؿوالمتضمف تعييف أعضاء الحكومة، 
 1998يوليو سنة  7الموافق  1419ربيع األوؿ عاـ  13المؤرخ في  219-98وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .بسكرة، المعدؿ والمتمـنشاء جامعة والمتضمف إ
غشت سنة  23الموافق  1424جمادػ الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 39و 37، الذؼ يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدؿ والمتمـ، ال سيما المادتاف 2003
 .منو

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

والمتضمف إنشاء األقساـ المكونة لكمية العمـو   2009ديسمبر  13المؤرخ في  338وبمقتضى القرار رقـ  -
 اإلنسانية واالجتماعية لدػ جامعة بسكرة. 

 ُيـقـــــّرر
 

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

 .بسكرة لدػ جامعةالجتماعية اإلنسانية وا العمـو القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس كمية 
في الجدوؿ  بسكرة لدػ جامعةاإلنسانية واالجتماعية  العموـ تحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس كمية  :2ـادة الـم

 يذا القرار.بالممحق 
 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. :3ادة الــم

 2021 جوان 15 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 عضاء مجمسيحدد القائمة اإلسمية أل الذي 2021جوان  15 مؤرخ فيال 676رقم قــرار الممحق 
 جامعة بسكرة لدى العموم اإلنسانية واالجتماعية كمية

 الصفة المقب واإلسم
 عميد الكمية، رئيسا بمقاسـ ميسـو  -
 رئيس المجمس العممي لمكمية قاسمي شوقي  -
 العمـو االجتماعيةقسـ  ةرئيس مسعودؼ كمثـو -
 العمـو االنسانيةرئيس قسـ  بخوش نجيب  -
 بحث مخبر ةمدير  بمقواس زرفة  -
 بحث مدير مخبر تاوريريت نورالديف  -
 بحث مخبر ةمدير  ساعد صباح  -
 العمـو اإلنسانيةممثل منتخب عف األساتذة ذوؼ مصف األستاذية عف قسـ  صغيرؼ ميمود  -
 العمـو اإلنسانية ممثل منتخب عف األساتذة ذوؼ مصف األستاذية عف قسـ  عياد محمود  -
 العمـو االجتماعيةساتذة ذوؼ مصف األستاذية عف قسـ عف األ ةمنتخب ةممثم بوعيشة أماؿ  -
 العمـو االجتماعية ممثل منتخب عف األساتذة ذوؼ مصف األستاذية عف قسـ  زياف دمحم  -
 ممثل منتخب عف سمؾ األساتذة المساعديف حميدات صالح  -
 ممثل منتخب عف سمؾ األساتذة المساعديف غاشي ابراىيـ  -
 عف المستخدميف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدماتممثل منتخب  سويرؼ صالح  -
 ممثل منتخب عف المستخدميف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات معمرؼ عمي  -
 العمـو اإلنسانيةممثل منتخب عف الطمبة عف قسـ  سميخ عبد الناصر  -
 العمـو االجتماعيةممثل منتخب عف الطمبة عف قسـ  بسكرؼ الصادؽ  -

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 2021 ماي 29مؤرخ في  592قرار رقم يعدل ال، 2021جوان  20مؤرخ  في  719رقم  قــرار

 الذي  يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لمركز البحث في الميكانيك
 

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

 .المتضمف تعييف أعضاء الحكومة، المعّدؿ
نوفمبر سنة  24الموافق    1432ذؼ الحجة عاـ  28المؤرخ في  396-11وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

ذات الطابع العممي والتكنولوجي، ال سيما  ، الذؼ يحدد القانوف األساسي النموذجي لممؤسسة العمومية2011
 .منو 21المادة 

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

، 2018أكتوبر سنة  9الموافق  1440 محـر 29المؤرخ في  244-18وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
 .المتضمف إنشاء مركز البحث في الميكانيؾ

الذؼ يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لمركز  2021ماؼ  29المؤرخ   592وبمقتضى القرار رقـ   -
 .البحث في الميكانيؾ
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 ُيـقـــــّرر
 

  والمذكور أعاله وتحرر كما يأتي: ،2021ماؼ  29المؤرخ   592تعدؿ المادة األولى مف القرار رقـ  المادة األولى:
 .......(.............................بدون تغيير.........)........: ................المادة األولى"

 تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لمركز البحث في الميكانيؾ،، كما يأتي:
 ..........(.................................بـدون تغـيير..............)...........................

 :األعضاء بحكم القانون 
 مدير المركز.         حاج دمحم  بنية 
 ..."......................................والباقي بـدون تغـيير.....................................

 في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.ينشر ىذا القرار  :2 المادة
 2021 جوان 20 فيحرر بالجزائر 

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

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الذي يحدد  2019جانفي  7رخ في المؤ  28يعدل القرار رقم ، 2021جوان  20مؤرخ في  720رقم  قــرار

 القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة مركز البحث العممي والتقني في التحاليل الفيزيائية والكيميائية
 

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

 .المعدؿ تعييف أعضاء الحكومة، والمتضمف
، 1992سنة  مايو 23الموافق  1412عاـ  ذؼ القعدة 20المؤرخ في  214-92رقـ  التنفيذؼ بمقتضى المرسوـو  -

 4السيما المادة  والمتمـ، ، المعدؿالعممي والتقني في التحاليل الفيزيائية والكيميائيةالمتضمف إنشاء مركز البحث و 
 .منو

 ةنوفمبر سن 24الموافق  1432ذؼ الحجة عاـ  28المؤرخ في  396-11تنفيذؼ رقـ وبمقتضى المرسوـ ال -
الذؼ يحّدد القانوف األساسي النموذجي لممؤسسة العمومية ذات الطابع العممي والتكنولوجي، السيما المادة  2011

  .منو 13
، 2013يناير سنة  30ق المواف 1434ربيع األوؿ عاـ 18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .الذؼ يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
الذؼ يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس إدارة مركز  2019جانفي  7المؤرخ في  28وبمقتضى القرار رقـ  -

 البحث العممي والتقني في التحاليل الفيزيائية والكيميائية، المعدؿ.
 

 ُيـقـــــّرر
تحرر كما المذكور أعاله، ، المعدؿ، و  2019جانفي  7المؤرخ في  28تعدؿ المادة األولى مف رقـ  ولى:المادة األ 

 يأتي: 
 (...........................................بدون تغيير:...........................) المادة األولى"
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والتقني في التحاليل الفيزيائية  العمميمركز البحث تحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة  
 والكيميائية، كما يمي:

 :بالنسبة لممديرية العامة لمبحث العممي والتطوير التكنولوجي 
 .السيدة آيت أودية ختيمة 

 ........................................."والباقي بـدون تغـيير.....................................
 لقرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.ينشر ىذا ا :2المادة 

 2021 جوان 20 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                      2019جانفي  13المؤرخ في  37يعدل القرار رقم ، 2021جوان  20مؤرخ  في  721رقم  قــرار
 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة مركز البحث في تكنولوجيا نصف النواقل لمطاقوية

 

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

 .المعدؿ والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
 ةنوفمبر سن 24الموافق  1432ذؼ الحجة عاـ  28المؤرخ في  396-11وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

والذؼ يحّدد القانوف األساسي النموذجي لممؤسسة العمومية ذات الطابع العممي والتكنولوجي، ال سيما  2011
 منو.  13المادة 

، 2012غشت سنة  21الموافق  1433شواؿ عاـ  3المؤرخ في  316-12مرسوـ التنفيذؼ رقـ وبمقتضى ال -
 .منو 5والمتضمف إنشاء مركز البحث في تكنولوجيا نصف النواقل لمطاقوية، السيما المادة 

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

الذؼ يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة مركز  2019جانفي  13المؤرخ في  37وبمقتضى القرار رقـ  -
 البحث في تكنولوجيا نصف النواقل لمطاقوية، المعدؿ.

 

 ُيـقـــــّرر
 

، المعدؿ، والمذكور أعاله، 2019جانفي  13المؤرخ في  37ـ المادة األولى: تعدؿ المادة األولى مف القرار رق
 وتحرر المادة األولى كما يأتي:

 ...........................(..........بدون تغيير.......................)....:.......المادة األولى"
ل لمطاقوية، تحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة مركز البحث في تكنولوجيا نصف النواق

 كمايمي:
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 : بالنسبة لممثمي مؤسسات الدولة 
 ،السيدة آيت يحي غيدوش كميمة، ممثمة وزير المكمف بالتعميـ العالي والبحث العممي، رئيسا 
 ،السيدة جرماف صبيحة، ممثمة عف الوزير المكمف بالمالية 
 ،السيد بمعويرة عياش، ممثل عف وزير الدفاع الوطني 
 مثل عف الوزير المكمف بالطاقة والمناجـ،السيد رماضنة دمحم، م 
 ،السيدة خداش نيمة دينا، ممثمة عف الوزير المكمف بالداخمية والجماعات المحمية والتييئة العمرانية 
 ،السيد ريابي زاكي زىير، ممثل عف الوزيرة المكمفة بالتكويف والتعميـ المينييف 
 اعة ،المكمف بالصن السيد براىيمي مسعود، ممثل عف الوزير 
 .السيد جواني كريـ دفر هللا، ممثل عف الوزير المكمف بالبريد والمواصالت السمكية والالسمكية 
 : األعضاء اآلخرين 

 مدير المركز،     السيد بف كريد   عبد الحق / 
 رئيس المجمس العممي.          السيد بوحفص  جودؼ / 

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

 2021 جوان 20 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  2018ديسمبر  23مؤرخ في  1338قرار رقم يعدل ال، 2021جوان  20مؤرخ  في  722رقم  قــرار
  الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لمركز البحث في التكنولوجيات الصناعية، المعّدل

 

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

 الحكومة، المعّدؿ. أعضاء تعييف المتضمف
، 1992يوليو سنة  6الموافق  1413محـر عاـ  5المؤرخ في  280-92وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .متمـالمتضمف إنشاء مركز البحث العممي والتقني لإللحاـ والمراقبة، المعدؿ وال
نوفمبر سنة  24الموافق  1432ذؼ الحجة عاـ  28المؤرخ في  396-11وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

، والذؼ يحدد القانوف األساسي النموذجي لممؤسسة العمومية ذات الطابع العممي والتكنولوجي، السيما 2011
 .منو 21المادة 

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

، الذؼ يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس 2018ديسمبر  23مؤرخ في ال 1338وبمقتضى القرار رقـ  -
 .العممي لمركز البحث في التكنولوجيات الصناعية، المعّدؿ
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 ُيـقـــــّرر
 

، المعّدؿ، والمذكور أعاله 2018ديسمبر  23مؤرخ في  1338قرار رقـ تعدؿ المادة األولى مف ال :األولىالمادة 
 : يوتحرر كما يأت

 ................،.............(.....بدون تغيير..........).............:.............المادة األولى"
 يأتي: اممي لمركز البحث في التكنولوجيات الصناعية، كمتحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس الع

 ............................(..............بـدون تغـيير...........)...............................
 :األعضاء بحكم القانون 

  مدير المركز، رياض باجي 
  مدير وحدة بحث، عصاـ عطوؼ 
  مدير وحدة بحث، زىير منتورؼ 
 مدير وحدة بحث. حميـ طيمراب 

 ........................................."والباقي بـدون تغـيير.....................................
 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. :2 المادة 

 2021 جوان 20 فيحرر بالجزائر 
 لعمميوزير التعميم العالي والبحث ا
 أ.د عبد الباقي بن زيان

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يتـضمـن تجديــد تـشكـيـمـة لـجنـة الخـدمــات اإلجتـمــاعيـة  ،2021جوان  20مؤرخ في  45رقم  قــرار

 لـدى المـدرسـة العميـا في اليندسة الكيربائية والطاقوية بوىران
 ر التعميم العالي والبحث العممي،إن وزي

، 2006يوليػو سنة  15الموافػق  1427جمادػ الثانيػة عاـ  19المؤرخ في  03-06بمقتضى األمر رقـ  -
 .المتضمف القانػػوف األساسي العاـ لموظيفة العمومية

، المحدد 1982مايو سنة  15الموافق  1402رجب عاـ  21المؤرخ في  179-82بمقتضى المرسوـ رقـ  -
 .لمحتوػ الخدمػػات االجتماعيػػػة وكيفية تمويػػميا

، 1982سبتمبر سنة  11الموافق  1402ذؼ القعدة عاـ  23المؤرخ في  303-82بمقتضى المرسوـ رقـ  -
          االجتماعية. المتعمق بتسيير الخدمات

 ، يتضمف2021نة فبراير س 21الموافق  1442رجب عاـ  9المؤرخ في  78-21بمقتضى المرسـو الرئاسي رقـ  -
 .تعييف أعضاء الحكومة

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

ل المػدرسػة المتضمف تحوي ،2017 فيفرؼ سنة 15ؤرخ في مال 84-17ذؼ رقـ يالمرسوـ التنفبمقتضى  -
    .التحضيرية في العمـو والتقنيات بوىراف إلى مدرسة عميا في اليندسة الكيربائية والطاقوية
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، المتضمف تشكيمة أعضػاء لجنػة الخدمػات اإلجتماعية لدػ 2021 ماؼ سنة 05 نظػػًػػػرا  لممحضر المؤرخ في -
 المػدرسػة العميػا في اليندسة الكيربائية والطاقوية بوىراف.

 

 ُيـقـــــّرر
 

 المػدرسػة العميػا في اليندسة الكيربائية والطاقوية بوىراف. تجدد تشكيمة لجنة الخدمات اإلجتماعية لدػالمـادة األولى:
 تتكوف لجنة الخدمات اإلجتماعية مف األعضاء اآلتية أسماؤىـ: :2المــادة 

 األعضاء الدائمون: 
 كاش عالء الديف -03 حمد سميـابراىيـ جموؿ أ -02 عبدؼ عبد القادر -01
   حميدة نصيرة -05 كوح دمحم -04

 

 :األعضاء اإلضافيون 
    خثير صابرينة -02 براىامي يوسف -01

 ( سنوات إبتداء مف تاريخ اإلمضاء عمى القرار.03تسرؼ عيدة ىذه المجنة لمدة ثالث ) :3المــادة 
العميػا في اليندسة الكيربائية والطاقوية بوىراف بتنفيػذ ىػذا القػرار والذؼ يكمف السيػد مديػر المػدرسػة  :4دة المــا

 سينشر في النشرة الرسمية لمتعميػـ العالي والبحث العممي.
 

 2021جوان  20حرر بالجزائر في: 
 ع/وزير التعميم العالي والبحث العممي

 األمين العام
 غوالي نور الدين

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  2018 نوفمبر 28المؤرخ في  1095يعدل القرار رقم ، 2021جوان  21مــؤرخ في  723 رقم قــرار

 جامعة مستغانم الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة
 

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

 .، المعدؿتعييف أعضاء الحكومة والمتضمف
 1998سنة  يوليو 7الموافق  1419عاـ  ربيع األوؿ 13المؤرخ في  220 -98وبمقتضى المرسـو التنفيذؼ رقـ  -

 .منو 3، المعدؿ والمتمـ، السيما المادة مستغانـوالمتضمف  إنشاء جامعة  
غشت سنة  23الموافق  1424جمادػ الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03رسوـ التنفيذؼ رقـ وبمقتضى الم -

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

 .الذؼ يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
، الذؼ يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس إدارة 2018 نوفمبر 28المؤرخ في  1095وبمقتضى القرار رقـ  -

 مستغانـ، المعدؿ.جامعة 
 ُيـقـــــّرر
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أعاله، والمذكػور  المعدؿ ،2018 نوفمبر 28مؤرخ في ال 1095يعػدؿ الجدوؿ الممحق بالقرار رقـ  المادة األولى:
 .ىو محدد في الجدوؿ الممحق بيذا القرار كما

 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. :2المادة  
 2021جوان  21 فيحرر بالجزائر 

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

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 قائمة أعضاء مجمس إدارة جامعة مستغانم

 ن:وناألعضاء المعي -1
 القطاع الصفة اإلسم والمقب

 ي والبحث العمميممثل الوزير المكمف بالتعميـ العال رئيس ميموني عبد النبي -
 الوزير المكمف بالمالية ةممثم عضو بويبة أمينة -
 الوزير المكمف بالتربية الوطنية ةممثم عضو صرمـو حسيبة -
 بالتكويف والتعميـ المينييف ةالمكمف ةممثل الوزير  عضو  صبار دمحم غانـ -
 ممثل الوزير المكمف بالعمل والتشغيل والضماف االجتماعي عضو بشير ىمشت -
 ممثل السمطة المكمفة بالوظيفة العمومية واإلصالح اإلدارؼ  عضو جوؼ مدني نا -
 ممثل الوزير المكمف بالعدؿ عضو خالدؼ دمحم -
 ممثل الوزير المكمف بالتجارة عضو بمحساف مختار -
صالح المستشفياتاممثل الوزير المكمف بالصحة والسك عضو خميل دمحم توفيق -  ف وا 
 وزير المكمف بالشباب والرياضةممثل ال عضو بف لولو رمضاف -
 ممثل الوزير المكمف باالتصاؿ عضو آزرو عمي -
 والفنوف  بالثقافة ةالمكمف ةممثل الوزير  عضو سحنوف دمحم -
 الوزير المكمف بالصناعة ةممثم عضو دبالجي حورية -
 ممثل الوزير المكمف بالفالحة والتنمية الريفية عضو مساوؼ ميدؼ -
 ممثل الوالي عضو روابحي عبد الرحمف -

 

 ن: واألعضاء المنتخب -2
 الييئة الصفة اإلسم والمقب

 ة العمـو الدقيقة واإلعالـ اآلليممثل منتخب عف األساتذة لكمي عضو مدغرؼ أحمد -
 تصادية والتجارية وعمـو التسييرممثل منتخب عف األساتذة لكمية العمـو االق عضو بمقاسـ أحمد -
 اتذة لكمية العمـو والتكنولوجياسممثل منتخب عف األ عضو ساردو ميمود -
 اتذة لكمية عمـو الطبيعة والحياةممثل منتخب عف األس عضو لعريض دمحم -
 اتذة لكمية األدب العربي والفنوف ممثل منتخب عف األس عضو بف ناصر حنيفي -
 األساتذة لكمية المغات األجنبية ممثل منتخب عف عضو عمارة عبد الرزاؽ -
 ة لكمية الحقوؽ والعمـو السياسيةممثل منتخب عف األساتذ وعض بوغازؼ عبد القادر -
 ألساتذة لكمية العمـو االجتماعيةممثل منتخب عف ا عضو بوعمامة العربي     -
 لمعيد التربية البدنية والرياضيةممثل منتخب عف األساتذة  عضو بف قوة عمي   -
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 ثل منتخب عف األساتذة لكمية الطبمم عضو بف شيخ نصر الديف   -
 منتخب عف سمؾ األساتذة المساعديفممثل  عضو عكرمي حمو دمحم -
 منتخب عف سمؾ األساتذة المساعديفممثل  عضو صابر عبد هللا -
 دارييف والتقنييف وعماؿ الخدماتممثل منتخب عف الموظفيف اإل عضو سالمي مختار -
 اؿ الخدماتدارييف والتقنييف وعمممثل منتخب عف الموظفيف اإل عضو بف ناصر سيد أحمد -
 ممثل منتخب عف الطمبة عضو سيش حمزة -
 ممثل منتخب عف الطمبة عضو فالح حسيف -
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 2021ماي  09المـؤرخ فـي  34يعدل القــرار رقـم  ،2021 جوان 21مؤرخ في  46رقم  قــرار
 لــدى جــامعـة سيدي بمعباس ة لـجنـة الخــدمــات اإلجتـمــاعيــةالمتـضمـن تجديــد تـشكـيــمــ

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، 2006يوليػو سنة  15الموافػق  1427جمادػ الثانيػة عاـ  19المؤرخ في  03-06بمقتضى األمر رقـ  -

 .المتضمف القانػػوف األساسي العاـ لموظيفة العمومية
، المحدد 1982مايو سنة  15الموافق  1402رجب عاـ  21المؤرخ في  179-82رقـ  بمقتضى المرسوـ -

 .لمحتوػ الخدمػػات االجتماعيػػػة وكيفية تمويػػميا
، 1982سبتمبر سنة  11الموافق  1402ذؼ القعدة عاـ  23المؤرخ في  303-82بمقتضى المرسوـ رقـ  -

         االجتماعية. المتعمق بتسيير الخدمات
 ، يتضمف2021فبراير سنة  21الموافق  1442رجب عاـ  9المؤرخ في  78-21المرسـو الرئاسي رقـ بمقتضى  -

  .تعييف أعضاء الحكومة
، 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13بمقتضى المرسـو التنفيذؼ رقـ  -

 .المحدد لصالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
، يعػدؿ ويتمػـ المػرسوـ التنفيػذؼ رقـ 2015مػارس سنة  11المػؤرخ في  89-15ضى الػمرسػوـ التنفيػذؼ رقػـ بمقت -

 ، المتضمف إنشاء جامعػة سيدؼ بمعباس.1989أوت سنة  01المؤرخ في   89-141
ػة الخػػدمػػات اإلجتػمػػاعيػػة لػػدػ المتػضمػف تجديػػد تػشكػيػػمػػة لػجن  2021ماؼ  09المػؤرخ فػي  34نظػػًػػػرا  لمقرار رقػـ  -

 .جػػامعػة سيدؼ بمعباس
،  المتضمنة طمب تعديل تشكيمة لجنة الخدمػات 2021جواف  07المؤرخة في  210نظػػًػػػرا  لممراسمة رقـ  -

 االجتماعية.
 

 ُيـقـــــّرر
 

 

، المشار إليو أعاله وتحرر  2021ماؼ  09المػؤرخ فػي  34مف القرار رقػـ  02تعدؿ أحكاـ المادة  :المـادة األولى
 كاآلتي:

 تتكوف لجنة الخدمات اإلجتماعية مف األعضاء اآلتية أسماؤىـ: :2"المـــــادة 
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 األعضاء الدائمون:
 ميمودؼ فريد -03 بدوف تغيير -02 بوزيدؼ يحي -01
 بدوف تغيير -06 بدوف تغيير -05 بدوف تغيير -04
 بدوف تغيير -09 غييربدوف ت -08 بدوف تغيير -07

 

 األعضاء اإلضافيون:
 بسيني دمحم -02 والي عبد الرزاؽ -01

يكمف السيػد مديػر جامعة سيدؼ بمعباس بتنفيػذ ىػذا القػرار والذؼ سينشر في النشرة الرسمية لوزارة التعميػـ  :2المـادة 
 العالي والبحث العممي.

 2021جوان  21حرر بالجزائر في: 
 عميم العالي والبحث العمميع/وزير الت

 األمين العام
 غوالي نور الدين

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  2019ماي  29المؤرخ في  797يعدل القرار رقم ، 2021جوان  22مؤرخ  في  724 رقم قــرار
 التكنولوجيات الصناعيةدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة مركز البحث في يح لذيا

 

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

 .المعدؿ والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
، 1992يوليو سنة  6الموافق  1413محـر عاـ  5المؤرخ في  280-92وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .منو 4دؿ والمتمـ، السيما المادة والمتضمف إنشاء مركز البحث العممي والتقني لإللحاـ والمراقبة، المع
نوفمبر سنة  24 الموافق 1432ذؼ الحجة عاـ  28المؤرخ في  396-11وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

تكنولوجي، السيما المادة مية ذات الطابع العممي والالذؼ يحّدد القانوف األساسي النموذجي لممؤسسة العمو  2011
 .منو 13

 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
 .حث العمميالذؼ يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والب

دد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة مركز الذؼ يح 2019ماؼ  29المؤرخ في  797وبمقتضى القرار رقـ  -
 البحث في التكنولوجيات الصناعي، المعدؿ.

 ُيـقـــــّرر
 

، المعدؿ، والمذكور أعاله، 2019ماؼ  29المؤرخ في  797تعدؿ المادة األولى مف القرار رقـ  المادة األولى:
 تحرر كما يأتي:

 .................(..................بدون تغيير...)............: ...................المادة األولى"
 تحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة مركز البحث في التكنولوجيات الصناعية، كما يمي:
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 :األعضاء اآلخرين 
  مدير المركز، / رياض باجيالسيد 
 رئيس المجمس العممي، السيد دراعي رضواف / 
 بحث عنابة،مدير وحدة  / السيد منتورؼ زىير 
 مدير وحدة بحث عنابة، / السيد عطوؼ عصاـ 
 مدير وحدة بحث سطيف. / مرابطي حميـ 

 

 ........................................."والباقي بـدون تغـيير.....................................
 عممي.ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث ال :2المادة 

 2021 جوان 22 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  2021 جوان 2المؤرخ في  623يعدل القرار رقم ، 2021جوان  22 مؤرخ في 725رقم  قــرار
  1قسنطينة مية ألعضاء مجمس إدارة جامعةسإلالذي يحدد القائمة ا

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، والمتعمق 1984غشت  18الموافق  1404ذؼ القعدة عاـ  24المؤرخ في  213–84بمقتضى المرسوـ رقـ  -

 .منو 3، المعدؿ، السيما المادة 1بتنظيـ جامعة قسنطينة 
 2021سنة فبراير  21الموافق  1442 عاـ رجب 9رخ في المؤ  78-21بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ و  -

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

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

 .والبحث العممي العاليالذؼ يحدد صالحيات وزير التعميـ 
ارة جامعة إد الذؼ يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس ،2021 جواف 2المؤرخ في  623وبمقتضى القرار رقـ  -

 .1قسنطينة
 ُيـقـــــّرر

محدد  أعاله، كما ىو والمذكػور ،2021 جواف 2المؤرخ في  623يعػدؿ الجدوؿ الممحق بالقرار رقـ  المادة األولى: 
 في الجدوؿ الممحق بيذا القرار.

 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. :2المادة 
 2021 أفريل 22 فيحرر بالجزائر                                                                                 

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

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 1قائمة أعضاء مجمس إدارة جامعة قسنطينة
 ن:    واألعضاء المعين -1

 القطاع الصفة والمقب اإلسم
 ممثل الوزير المكمف بالتعميـ العالي والبحث العممي رئيس بوراس أحمد -
 الوزير المكمف بالمالية ةممثم عضو مسيخ كريمة -
 بالتربية الوطنية المكمف ممثل الوزير عضو منصر عبد المجيد -
 بالتكويف والتعميـ المينييف ةالمكمف ةممثمة الوزير  عضو  ليمور زناتي رحيمة -
 ممثل الوزير المكمف بالعمل والتشغيل والضماف االجتماعي عضو جتني عبد الحسيف -
 ممثل السمطة المكمفة بالوظيفة العمومية واإلصالح اإلدارؼ  عضو عروسي سميماف -
صالح المستشفيات عضو  بوشموش عبد الحميد -  ممثل الوزير المكمف بالصحة والسكاف وا 
 ممثل الوزير المكمف بالعدؿ عضو جاىمي حساف -
 ممثل الوزير المكمف بالصناعة عضو  زحنيت دمحم عدناف -
 ممثل الوزير المكمف بالسكف والعمراف والمدينة عضو طنكة دمحم -
 اعات المحمية والتييئة العمرانيةالجمممثل الوزير المكمف بالداخمية و  عضو سعيدؼ كريـ -
 المكمف بالفالحة والتنمية الريفية ممثل الوزير عضو عباس خالد -
 الوالي ةممثم  عضو زوارؼ مميكة -

 

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

  2020 ديسمبر 19المؤرخ في  1013يعدل القرار رقم ، 2021جوان  22 مؤرخ في 726رقم  قــرار
 الجمفةجامعة  الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة

 

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

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

 .منو 12سيما المادة ؿ والمتمـ، اليحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعد ؼ، الذ2003
، 2009سنة  يناير 4الموافق  1430محـر عاـ  7المؤرخ في  09-09التنفيذؼ رقـ  وبمقتضى المرسـو -

 .منو 2السيما المادة  المعدؿ والمتمـ، المتضمف إنشاء جامعة الجمفة،
 2013ر سنة يناي 30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .لي والبحث العممياالذؼ يحدد صالحيات وزير التعميـ الع
مجمس إدارة  لذؼ يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء، ا2020 ديسمبر 19المؤرخ في  1013وبمقتضى القرار رقـ  -

 مستغانـ.جامعة 
 

 ُيـقـــــّرر
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ىو  أعاله، كماوالمذكػور  ،2020 سمبردي 19المؤرخ في  1013يعػدؿ الجدوؿ الممحق بالقرار رقـ  المادة األولى: 
 .محدد في الجدوؿ الممحق بيذا القرار

 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. :2المادة  
 2021 جوان 22 فيحرر بالجزائر 

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

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 قائمة أعضاء مجمس إدارة جامعة الجمفة

 ن:واألعضاء المعين -1
 القطاع الصفة والمقب اإلسم

 ممثل الوزير المكمف بالتعميـ العالي والبحث العممي رئيس بف برطاؿ جماؿ -
 ممثل الوزير المكمف بالمالية عضو حمددراجي ا -
 المكمف بالتربية الوطنية ممثل الوزير عضو حامة نجـ الديف -
 بالتكويف والتعميـ المينييف ةالمكمف ةممثل الوزير  عضو بوزار دمحم -
 ممثل الوزير المكمف بالعمل والتشغيل والضماف االجتماعي عضو مسعودؼ عبد العزيز -
 واإلصالح اإلدارؼ  السمطة المكمفة بالوظيفة العموميةممثل  عضو بف عمي مداني  -
 الوزير المكمف بالعدؿ ةممثم عضو إبراىيمي أماؿ -
 ممثل الوزير المكمف بالتجارة عضو بف مناع ناصر -
 بالصناعةممثل الوزير المكمف  عضو حجاج عمر -
 ممثل الوزير المكمف بالفالحة والتنمية الريفية عضو بف جودؼ عمي -
 والفنوف  بالثقافة ةالمكمف ةممثل الوزير  عضو المجيد مرسيس عبد -
 ممثل الوزير المكمف بالشباب والرياضة عضو طاىير عزيز -
 التييئة العمرانيةبالداخمية والجماعات المحمية و ممثل الوزير المكمف  عضو العابد دمحم العربي -
 السيوبممثل عف المحافظة السامية لتطوير  عضو أمجكوح مصطفى -
 ممثل الوالي عضو ة الطيببوعمار  -

 

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

  2021 جانفي 10المؤرخ في  33يعدل القرار رقم ، 2021جوان  22 مؤرخ في 727 رقم قــرار
  سعيدةسمية ألعضاء مجمس إدارة جامعة إلالذي يحدد القائمة ا

 

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

 .، المعدؿتعييف أعضاء الحكومة والمتضمف
غشت سنة  23الموافق  1424جمادػ الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03رسوـ التنفيذؼ رقـ وبمقتضى الم -

 .منو 12يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدؿ والمتمـ، السيما المادة  ؼ، الذ2003
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 ،2009سنة  يناير 4الموافق  1430عاـ  محـر 7المؤرخ في  10-09وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
 .منو 2ال سيما المادة  المعدؿ والمتمـ، ،سعيدةوالمتضمف إنشاء جامعة 

 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
 .لي والبحث العممياالذؼ يحدد صالحيات وزير التعميـ الع

إدارة جامعة  مجمس الذؼ يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء ،2021 جانفي 10المؤرخ في  33وبمقتضى القرار رقـ  -
 سعيدة، المعدؿ.

 

 ُيـقـــــّرر
 

أعاله، كما  والمذكػورالمعدؿ  ،2021 جانفي 10المؤرخ في  33يعػدؿ الجدوؿ الممحق بالقرار رقـ  المادة األولى:
 محدد في الجدوؿ الممحق بيذا القرار. ىو

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

 2021 جوان 22 حرر بالجزائر في
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 قائمة أعضاء مجمس إدارة جامعة سعيدة
 ن:واألعضاء المعين -1

 القطاع الصفة اإلسم والمقب
 ،والبحث العممي ممثل الوزير المكمف بالتعميـ العالي رئيس بف طاطا سمير -
 ،ممثل الوزير المكمف بالمالية عضو بودىاف سعيد -
 ،يـ المينييفبالتكويف والتعم ةالمكمف ةممثل الوزير  عضو غريسي شاشوة -
 واإلصالح اإلدارؼ، السمطة المكمفة بالوظيفة العمومية ةممثم عضو  صغير مريـ -
 ،ممثل الوزير المكمف بالتربية الوطنية عضو  مداحي دمحم -
 ،ممثل الوزير المكمف بالعمل والتشغيل والضماف االجتماعي عضو يعقوبي دمحم -
 ؿ،بالعدممثل الوزير المكمف  عضو مالكي حبيب هللا -
 بالتجارة،ممثل الوزير المكمف  عضو  ىاليمي عمار -
  ،ممثل الوزير المكمف بالصناعة عضو  خميفة عيسى -
 والمواصالت السمكية والالسمكية،ممثل الوزير المكمف بالبريد  عضو شعباف دمحم -
 باإلتصاؿ،ممثل الوزير المكمف  عضو ذبيح رضواف -
 ،التييئة العمرانيةبالداخمية والجماعات المحمية و ممثل الوزير المكمف  عضو غايب عبد المجيد -
 .ممثل الوالي عضو داني عبد القادر -

 

 .".............................................والباقي بدون تغيير............................................."
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 الذي 2019أبريل  28المؤرخ في   504م يعدل القرار رق، 2021جوان  23 مؤرخ في 728رقم  قــرار
 3جامعة قسنطينةلدى عموم اإلعالم واالتصال والسمعي البصري يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس كمية 

 

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

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

 39و 37ـ، ال سيما المادتاف ، الذؼ يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدؿ والمتم2003
  .منو

 2011نوفمبر سنة  28الموافق  1433محـر عاـ  3المؤرخ في  402 -11وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
 .،المعدؿ3جامعة قسنطينة  والمتضمف إنشاء

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

لكمية عموـ اإلعالـ ، والمتضمف إنشاء األقساـ المكونة 2012ديسمبر  13المؤرخ في  466وبمقتضى القرار رقـ  -
 .3واالتصاؿ والسمعي البصرؼ لدػ جامعة قسنطينة

عمـو لقائمة اإلسمية ألعضاء مجمس كمية يحدد االذؼ ، 2019أبريل  28المؤرخ في  504وبمقتضى القرار رقـ  -
 .3اإلعالـ واالتصاؿ والسمعي البصرؼ لدػ جامعة قسنطينة

 

 ُيـقـــــّرر
 

، والمذكور أعاله، كما ىو في 2019أبريل  28المؤرخ في  504رقـ يعدؿ الجدوؿ الممحق بالقرار  المادة األولى:
 الجدوؿ الممحق بيذا القرار.

 قرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.ينشر ىذا ال :2الــمـادة 
 2021 جوان 23 حرر بالجزائر في

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

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 2019أبريل  28المؤرخ في   504الذي يعدل القرار رقم  2021جوان  23 مؤرخ فيال 728ممحق بالقرار رقم 

 3جامعة قسنطينةلدى عموم اإلعالم واالتصال والسمعي البصري يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس كمية الذي 
 الصفة اإلسم والمقب

 عميد الكمية، رئيسا كنازة دمحم فوزؼ  -
 رئيس المجمس العممي لمكمية أجغيـ الطاىر -
 االتصاؿ والعالقات العامةرئيس قسـ  عمرؼ توفيق  -
 الصحافة المكتوبةرئيس قسـ  غدار نور اإلسالـ -
 السمعي البصرؼ رئيس قسـ  عمي قشي لطفي -
 بحث مدير مخبر بوشوشة حميد -
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 االتصاؿ والعالقات العامةممثل منتخب عف األساتذة ذوؼ مصف األستاذية عف قسـ  بولحية سميـ  -
 الصحافة المكتوبةعف األساتذة ذوؼ مصف األستاذية عف قسـ  ةمنتخب ةممثم العابد سكينة -
 قسـ الصحافة المكتوبةعف األساتذة ذوؼ مصف األستاذية عف  ةمنتخب ةممثم عايش حميمة -
 البصرؼ السمعي عف األساتذة ذوؼ مصف األستاذية عف قسـ  ةمنتخب ةممثم دراحي ابتساـ -
 ممثل منتخب عف سمؾ األساتذة المساعديف بوعناقة سفياف  -
 ممثل منتخب عف سمؾ األساتذة المساعديف بضياؼ عاطف -
 عف المستخدميف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات ةمنتخب ةممثم مميزؼ وردة  -
 عف المستخدميف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات ةمنتخب ةممثم بومعزة نيى -
 السمعي البصرؼ ممثل منتخب عف الطمبة عف قسـ  مروؾ أكـر -
 االتصاؿ والعالقات العامة عف الطمبة عف قسـ  ةمنتخب ةممثم براؼ سميمة -
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  2019ريل أب 28المؤرخ في  502يعدل القرار رقم ، 2021جوان  23 مؤرخ في 729رقم  قــرار
 3جامعة قسنطينةلدى اليندسة المعمارية والتعمير يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس كمية الذي 

 

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

 .معدؿالوالمتضمف تعييف أعضاء الحكومة، 
 2003غشت سنة  23الموافق  1424جمادػ الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03وبمقتضى المرسـو التنفيذؼ رقـ  -

 .منو 39و 37الذؼ يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدؿ والمتمـ، ال سيما المادتاف 
 2011نوفمبر سنة  28الموافق  1433عاـ محـر  3المؤرخ في  402-11وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 ،المعدؿ.3جامعة قسنطينة  والمتضمف إنشاء
، 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .العالي والبحث العممي الذؼ يحدد صالحيات وزير التعميـ
لكمية اليندسة ، والمتضمف إنشاء األقساـ المكونة 2012ديسمبر  13المؤرخ في  464وبمقتضى القرار رقـ  -

 .3ية والتعمير لدػ جامعة قسنطينة المعمار 
يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس كمية الذؼ ، 2019أبريل  28المؤرخ في  502وبمقتضى القرار رقـ  -

  .3اليندسة المعمارية والتعمير لدػ جامعة قسنطينة
 ُيـقـــــّرر

، والمذكور أعاله، كما ىو في 2019أبريل  28المؤرخ في  502رقـ يعدؿ الجدوؿ الممحق بالقرار  ادة األولى:الم
 الجدوؿ الممحق بيذا القرار.

 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. :2الــــمـــــادة 
 2021 جوان 23 فيحرر بالجزائر 

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

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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  2019أبريل  28المؤرخ في   502الذي يعدل القرار رقم  2021جوان  23 مؤرخ فيال 729ممحق بالقرار رقم 
 3جامعة قسنطينةلدى  اليندسة المعمارية والتعميريحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس كمية الذي 
 الصفة المقب  واإلسم 

 الكمية، رئيسا ةعميد بمعابد بديعة -
 المجمس العممي لمكمية ةرئيس دباش سميرة -
 اليندسة المعماريةقسـ  ةرئيس بف جميمة إيماف -
 عميرالترئيس قسـ  شراد دمحم منير -
 تسيير المشاريعرئيس قسـ  بوسالية عمر -
 بحث مدير مخبر لعبي بمقاسـ -
 بحث مخبرة مدير  رواؽ جميمة -
 بحث مخبر ةمدير  مغيزؼ فتيحة  -
 بحث مدير مخبر شاوش صالح -
 بحث مخبر ةمدير  الساسي سعاد -
 بحث مخبر ةمدير  عرياف حورية -
 اليندسة المعماريةستاذية عف قسـ عف األساتذة ذوؼ مصف األ ةمنتخب ةممثم بف حسيف نصيرة -
 قسـ اليندسة المعماريةعف األساتذة ذوؼ مصف األستاذية عف  ةمنتخب ةممثم عزازة حفيزة -
 التعميرممثل منتخب عف األساتذة ذوؼ مصف األستاذية عف قسـ  عزيزؼ عثماف -
 التعميرعف األساتذة ذوؼ مصف األستاذية عف قسـ  ةمنتخب ةممثم مازرؼ منى -
 إدارة المشاريعممثل منتخب عف األساتذة ذوؼ مصف األستاذية عف قسـ  ماني رشيدسمي -
 إدارة المشاريععف األساتذة ذوؼ مصف األستاذية عف قسـ  ةمنتخب ةممثم سايغي وفاء -
 ممثل منتخب عف سمؾ األساتذة المساعديف سبتي أسامة -
 عف سمؾ األساتذة المساعديف ةمنتخب ةممثم باقة نادية -
 ممثل منتخب عف المستخدميف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات عبد المطيف حيدر  -
 ممثل منتخب عف المستخدميف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات مخناشي عنتر -
 اليندسة المعماريةعف الطمبة عف قسـ  ةمنتخب ةممثم لبداني عبير -
 التعميرعف الطمبة عف قسـ  ةمنتخب ةممثم شوية مالؾ -
 إدارة المشاريعممثل منتخب عف الطمبة عف قسـ  اؿ ياسيفرح -
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  2019جانفي  21المؤرخ في  57يعدل القرار رقم ، 2021 جوان 23مؤرخ في  730رقم  قــرار
  2وىران الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة جامعة

 

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

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

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

سبتمبر سنة  22الموافق  1435ذؼ القعدة عاـ  27المؤرخ في  261-14سوـ التنفيذؼ رقـ وبمقتضى المر  -
 .2، والمتضمف إنشاء جامعة وىراف2014

إدارة جامعة  ، الذؼ يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس2019جانفي  21المؤرخ في  57وبمقتضى القرار رقـ  -
 ، المعدؿ.2وىراف

 ُيـقـــــّرر
 

، المعدؿ والمذكػور أعاله، كما 2019جانفي  21المؤرخ في  57عػدؿ الجدوؿ الممحق بالقرار رقـ ي المادة األولى:
 محدد في الجدوؿ الممحق بيذا القرار. ىو

 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. :2المادة 
 2021 جوان 23 فيحرر بالجزائر 

 لعمميوزير التعميم العالي والبحث ا
 أ.د عبد الباقي بن زيان

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 2قائمة أعضاء مجمس إدارة جامعة وىران

 ن:واألعضاء المعين -1
 القطاع الصفة اإلسم والمقب

 ف بالتعميـ العالي والبحث العمميمثل الوزير المكمم رئيس بوزياف أميفحمو  -
 ممثل الوزير المكمف بالمالية عضو سعدوت دمحم -
 الوزير المكمف بالتربية الوطنيةممثل  عضو أوبمعيد عبد القادر -
 مفة بالتكويف والتعميـ المينييفممثل الوزيرة المك عضو فاطمي حمو -
 والتشغيل والضماف االجتماعي لعملممثل الوزير المكمف با عضو سعيدؼ فيصل -
 ظيفة العمومية واإلصالح اإلدارؼ ممثل السمطة المكمفة بالو  عضو عثماني يحي -
 ممثل الوزير المكمف بالعدؿ  عضو خميس عبد العزيز -
 ممثل الوزير المكمف بالتجارة عضو الطيب عبد الحميد فيصل -
 ف ممثل الوزيرة المكمفة بالثقافة والفنو  عضو بوزياف قويدر -
 مكمف بالفالحة والتنمية الريفيةممثل الوزير ال عضو حريزؼ معمر -
 ممثل الوزير المكمف باالتصاؿ عضو جغادر عبد الجميل -
 الوزير المكمف بالموارد المائية ممثل عضو بختيار رابح -
 اعات المحمية والتييئة العمرانيةممثل الوزير المكمف بالداخمية والجم عضو سكينة جياللي -
 ممثل الوالي عضو دمحم بوستة -

 

 .".............................................والباقي بدون تغيير............................................."
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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  2019جوان  19لمؤرخ في ا 944يعدل القرار رقم  ،2021 جوان 23مؤرخ في  731قــرار رقم 
 المدرسة الوطنية المتعددة التقنيات بوىران الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة

 

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

 المعدؿ.حكومة، تعييف أعضاء ال والمتضمف
أكتوبر سنة  29الموافق  1433ذؼ الحجة عاـ  13المؤرخ في  376-12وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

والمتضمف تغيير تسمية المدرسة العميا ألساتذة التعميـ التكنولوجي بوىراف إلى المدرسة الوطنية المتعددة  2012
 .التقنيات بوىراف

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

 2016يونيو سنة  14الموافق  1437رمضاف عاـ  9المؤرخ في  176-16وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
 منو. 24السيما المادة  الذؼ يحدد القانوف األساسي النموذجي لممدرسة العميا،

الذؼ يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس إدارة  2019جواف  19المؤرخ في  944وبمقتضى القرار رقـ  -
 المدرسة الوطنية المتعددة التقنيات بوىراف، المعدؿ،

 

 ُيـقـــــّرر
 

ؿ، والمذكور أعاله، كما ، المعد0224جواف  24المؤرخ في  499 رقـ يعدؿ الجدوؿ الممحق بالقرارالمادة األولى: 
 ىو محدد بالجدوؿ الممحق بيذا القرار.

 .ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي: 2 المادة
 2021 جوان 23 فيحرر بالجزائر 

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

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 لوطنية المتعددة التقنيات بوىرانالمدرسة ا قائمة أعضاء مجمس إدارة

 ن:واألعضاء المعين -1
 القطاع الصفة االسم والمقب

 حث العمميف بالتعميـ العالي والبممثل الوزير المكم رئيسا بالسكة اسماعيل -
 ممثل الوزير المكمف بالمالية عضو دمحم تسعدو  -
 يةممثل الوزير المكمف بالتربية الوطن عضو أوبمعيد عبد القادر -
 بالتكويف والتعميـ المينييف ةالمكمف ةممثل الوزير  عضو حمو فاطمي -
 وظيفة العمومية واإلصالح اإلدارؼ ممثل السمطة المكمفة بال عضو عثماني يحيى -
 والنقل األشغاؿ العموميةبممثمة الوزير المكمف  عضو د جميمةبممقدا -
 والمناجـ الطاقةبممثل الوزير المكمف  عضو سباع عمر -
 الموارد المائيةبممثل الوزير المكمف  عضو لبقع موسى -
 المكمف بالصناعة ممثل الوزير عضو جاب هللا فريد -
 والمدينة لمكمف بالسكف والعمرافممثمة الوزير ا عضو خوخي ياسيف -

 ."...........................................والباقي بدون تغيير.........................................."
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 ــات اإلجتـمــاعيـة يتـضمـن تجديــد تـشكـيـمـة لـجنـة الخـدم ،2021جوان  24مؤرخ في  47رقم  قــرار
 لـدى المـدرسـة العميـا في التكنولوجيات الصناعية عنابة

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، 2006يوليػو سنة  15الموافػق  1427جمادػ الثانيػة عاـ  19المؤرخ في  03-06بمقتضى األمر رقـ  -

 .المتضمف القانػػوف األساسي العاـ لموظيفة العمومية
، المحدد 1982مايو سنة  15الموافق  1402رجب عاـ  21المؤرخ في  179-82ضى المرسوـ رقـ بمقت -

 .لمحتوػ الخدمػػات االجتماعيػػػة وكيفية تمويػػميا
، 1982سبتمبر سنة  11الموافق  1402ذؼ القعدة عاـ  23المؤرخ في  303-82بمقتضى المرسوـ رقـ  -

          .اإلجتماعية المتعمق بتسيير الخدمات
 ، يتضمف2021فبراير سنة  21الموافق  1442رجب عاـ  9المؤرخ في  78-21بمقتضى المرسـو الرئاسي رقـ  -

 .تعييف أعضاء الحكومة
، 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13بمقتضى المرسـو التنفيذؼ رقـ  -

 عممي.ير التعميـ العالي والبحث الالمحدد لصالحيات وز 
المتضمف تحويل المػدرسػة  ،2017 فيفرؼ سنة 15ؤرخ في مال 83-17ذؼ رقـ يالمرسوـ التنفبمقتضى  -

 ميا في التكنولوجيات الصناعية.التحضيرية في العمـو والتقنيات بعنابة إلى مدرسة ع
إلجتماعية لدػ ، المتضمف تشكيمة أعضػاء لجنػة الخدمػات ا2021 مارس سنة 31 نظػػًػػػرا  لممحضر المؤرخ في -

 المػدرسػة العميػا في التكنولوجيات الصناعية عنابة.
 ُيـقـــــّرر

 

 تجدد تشكيمة لجنة الخدمات اإلجتماعية لدػ المػدرسػة العميػا في التكنولوجيات الصناعية عنابة. المـادة األولى:
 تتكوف لجنة الخدمات اإلجتماعية مف األعضاء اآلتية أسماؤىـ: :2المـادة 

 ضاء الدائمون:األع
 جالد عبد الحق -03 نيو سميماف -02 بوزيتونة عبد هللا -01
 سمطاني حمزة -06 أفغوؿ حمزة -05 جمانة دمحم -04
 حناشي وليد -09 عزاؽ حمزة -08 بونور إبراىيـ -07

 

 األعضاء اإلضافيون :
 بوراؽ فاطمة الزىراء -03 ضاوؼ نبيمة -02 غريب مباركة -01

 ( سنوات إبتداء مف تاريخ اإلمضاء عمى القرار.03تسرؼ عيدة ىذه المجنة لمدة ثالث ) :3ادة المـ
يكمف السيػد مديػر المػدرسػة العميػا في التكنولوجيات الصناعية عنابة بتنفيػذ ىػذا القػرار والذؼ سينشر في  :4المادة 

 النشرة الرسمية لمتعميػـ العالي والبحث العممي.
 

 2021جوان  20ر في: حرر بالجزائ
 ع/وزير التعميم العالي والبحث العممي

 األمين العام
 غوالي نور الدين

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 تشكيمة الفروع المختّصة بالّمجنة الجامعية الوطنية ُيحدد، 2021جوان  27مؤرخ في  732رقم  قــرار
 

 لعالي والبحث العممي،إن وزير التعميم ا
، يتضمف 2021فبراير سنة  21الموافق  1442رجب عاـ  9المؤرخ في  78-21بمقتضى المرسـو الرئاسي رقـ  -

 .ؿتعييف أعضاء الحكومة، المعدّ 
 ،2008مايو سنة  3الموافق 1429ربيع الثانػػػػي عاـ  27مؤرخ في  130-08بمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 الباحث. ساسي الخاص باألستاذالمتضمف القانوف األ
 المتضمف تنظيـ المجنة الجامعية الوطنية وتسييرىا وتشكيميا، 1994نوفمبر  16بمقتضى القرار المؤرخ في  -

 المتمـ.المعدؿ و 
، المتضمف تشكيمة الفروع المختصة لمجنة الجامعية  2020مارس سنة  05المؤرخ في  185بمقتضى القرار رقـ  -

 .الوطنية
 رُيـقـــــرّ 

 تتشّكل المٌّجنة الجامعية الوطنية مف الفروع المختّصة التالية: المادة األولى:
 فرع العمـو الدقيقة.   -1
   فرع التكنولوجيا.  -2
 ة. فرع عمـو الطبيعة والحيا  -3
   االقتصادية والتجارية وعمـو التسيير. فرع العموـ  -4
 ة. فرع العموـ القانونية واإلدارؼ   -5
 ة.واإلنسانيفرع العمـو االجتماعية   -6
 .فرع اآلداب والمغات  -7

 

 تتشكل الفروع المختصة لمجنة الجامعية الوطنية مف األعضاء اآلتية أسماؤىـ: :2المادة 
 

 فرع العموم الدقيقة: –1
 جامعة سيدؼ بمعباس رياضيات  بف شيرة موفق  -
 جامعة بجاية  رياضيات  عيساني جميل  -
 جامعة بومرداس رياضيات خالدؼ خالد  -
 جامعة مستغانـ رياضيات قادة الجيالليبوع -
 جامعة عنابة  فيزياء تريكي حورية -
 جامعة أـ البواقي فيزياء زعباط مراد -
 جامعة معسكر فيزياء خناتة رابح -
 جامعة برج بوعريريج فيزياء بف ثابت عبد الوىاب -
 قالمةجامعة  كيمياء البريشي فاطمة  -
 1جامعة قسنطينة كيمياء بودارف شوقي -
 جامعة تممساف كيمياء دؼ لطيفة نقا -
 جامعة تيزؼ وزو كيمياء مزياف إسماعيل -
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 فرع التكنولوجيا: –2
 1جامعة البميدة الرؼ  رميني بوعالـ -
 جامعة تممساف ىندسة ميكانيكية صايـ رشيد -
 جامعة بسكرة  إعالـ آلي  كزار عقبة  -
 لي المدرسة الوطنية العميا لإلعالـ اآل إعالـ آلي شعالؿ رشيد  -
 جامعة العمـو و التكنولوجيا ىوارؼ بومديف إعالـ آلي لعرابي سميماف  -
  1جامعة  قسنطينة ىندسة ميكانيكية  بوشوشة عمي  -
 جامعة وىراف لمعمـو والتكنولوجيا  ىندسة ميكانيكية  عزؼ عباس  -
 جامعة عنابة  ىندسة المعادف  بوكموؿ دمحم العيد  -
 1جامعة سطيف الدقة بصريات و ميكانيؾ  بمخير نبيل  -
  2جامعة باتنة إلكترونيؾ  جفاؿ فيصل  -
 جامعة سيدؼ بمعباس إلكترونيؾ طالب نصر الديف -
 المدرسة المتعددة التقنيات بقسنطينة  إلكترونيؾ لعداسي سمير -
 المدرسة الوطنية المتعددة التقنيات الجزائر ىندسة مدنية  بالي عبد الرحيـ  -
 1جامعة البميدة ةىندسة مدني منادؼ بمقاسـ -
 جامعة ورقمة ىندسة مدنية بف طبة دمحم الطاىر -
 جامعة البويرة ىندسة البيئة  لونيسي حكيـ  -
 جامعة بجاية ىندسة الطرائق  جيجمي حسيف              -
 جامعة العمـو و التكنولوجيا ىوارؼ بومديف ىندسة الطرائق نصرهللا نور الديف -
 جامعة العمـو و التكنولوجيا ىوارؼ بومديف د  كيمياء الموا لونيس عز الديف -
 جامعة العمـو و التكنولوجيا ىوارؼ بومديف كيمياء صناعية عبد الصمد جماؿ -
 المدرسة الوطنية العميا المتعددة التقنيات ىندسة كيربائية بوشريط دمحم صغير -
 جامعة األغواط ىندسة كيربائية ماحي جياللي -
 أـ البواقيجامعة  التعمير مازوز سعيد -
 المدرسة الوطنية العميا المتعددة التقنيات الجزائر ىندسة إلكترونية برقوؽ المجيد -
 جامعة سعيدة  ىندسة إلكترو تقنية   حرطاني قادة -
  1جامعة قسنطينة آلية منصورؼ نورة -

 
 

 فرع عموم الطبيعة والحياة:    –3
 جامعة عنابة عمـو األرض لعور رابح -
 جامعة بجاية األرض عمـو مازة مصطفى -
 جامعة العمـو والتكنولوجيا ىوارؼ بومديف عمـو األرض   أوزقاف خديجة -
 جامعة المسيمة عمـو فالحية  رمضاف بنيو -
 1جامعة باتنة عمـو فالحية  بف بوزة حميمة  -
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 جامعة الشمف بيوتكنولوجيا  سعدؼ عبد القادر -
 عميا لألساتذة القبة المدرسة ال بيولوجيا نور الديف )ـ( لعمارؼ ليندة -
 جامعة برج بوعريرج  بيولوجيا بيمولي فيصل -
 جامعة بجاية بيولوجيا تواتي عبد العزيز -
 جامعة ورقمة بيولوجيا خميل أميناتا -
 1جامعة وىراف بيولوجيا أبي عياد سيدؼ دمحم األميف -
 جامعة تيارت بيطرة نيار عبد المطيف -
 1امعة سطيفج عمـو الطبيعة          مداني توفيق -

 

 فرع العموم االقتصادية والتجارية وعموم التسيير: –4
 3جامعة الجزائر عمـو اقتصادية فارس فضيل -
 1جامعة سطيف عمـو اقتصادية ممياني حكيـ -
 جامعة تيزؼ وزو  عمـو إقتصادية  عبد الحميد أيت طالب -
 1جامعة باتنة عمـو إقتصادية  رشيد عدواف -
 جامعة عنابة  ـ إقتصاديةعمو  بوعالـ عمار شبيرة -
 2جامعة البميدة عمـو إقتصادية غزازؼ عمر                   -
  2جامعة وىراف عمـو إقتصادية  رقيق إسعد إدريس -
 جامعة معسكر عمـو التسيير ثابتي حبيب -
 جامعة المسيمة   عمـو التسيير  برحومة عبد الحميد -
 جامعة تيزؼ وزو عمـو التسيير بيا شعباف -
 المدرسة العميا لمتجارة عمـو تجارية الوؼ عمرلع -
 جامعة سوؽ أىراس عمـو تجارية بوعشة فوزية  -
 جامعة تممساف  عمـو تجارية  بوىنة عمي  -

 

 فرع العموم القانونية واإلدارية:  –5
 1جامعة باتنة قانوف عاـ   بنيني أحمد -
  1جامعة قسنطينة قانوف عاـ  بوعناقة السعيد  -
  2جامعة البميدة قانوف عاـ  ماؿ محي الديف ج -
 جامعة أدرار  قانوف عاـ  عدو عبد القادر  -
 1جامعة الجزائر قانوف عاـ  البقيرات عبد القادر            -
 جامعة تيزؼ وزو   قانوف عاـ         ولد رابح صفية                -
 1جامعة الجزائر قانوف خاص عجة جياللي -
 جامعة مستغانـ  ف خاص قانو  بف عزوز بف صابر   -
 جامعة تيارت  قانوف خاص  عجالي بخالد  -
 جامعة المسيمة  قانوف خاص  بركات دمحم  -
 جامعة بسكرة  قانوف خاص  بورناف حورية  -
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 فرع العموم االجتماعية واإلنسانية: –6
 3جامعة الجزائر عمـو وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية ساكر طارؽ  -
 جامعة الشمف  مـو وتقنيات النشاطات البدنية والرياضيةع تركي أحمد  -
 جامعة المسيمة  عمـو وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية زوىير عمريو  -
 جامعة بسكرة عمـ النفس بمـو دمحم -
 1جامعة باتنة عمـ النفس اإلكمينيكي جبالي نور الديف           -
 جامعة سكيكدة عمـ النفس بومديف سميماف -
  2جامعة الجزائر تاريخ حديث ومعاصر  ضرساية بوعزةبو  -
 جامعة معسكر تاريخ  بف داىة عدة -
 جامعة األمير عبد القادر لمعمـو اإلسالمية قسنطينة  التاريخ الحديث والمعاصر ثنيو نور الديف  -
 قسنطينة جامعة األمير عبد القادر لمعمـو اإلسالمية عمـ اإلجتماع عواطي بوبكر                    -
 2جامعة الجزائر عمـ اإلجتماع مخداني نسيمة -
 جامعة ورقمة  عمـ اإلجتماع  بف عيسى دمحم الميدؼ  -
 جامعة األمير عبد القادر لمعمـو اإلسالمية قسنطينة عمـو إسالمية عميواف السعيد  -
  1جامعة باتنة عمـو إسالمية  عبد القادر بف حرز هللا  -
 جامعة عنابة إعالـ واتصاؿ سعيدؼ وحيدة -
  3جامعة الجزائر إعالـ واتصاؿ تواتي نور الديف -
 جامعة عنابة عمـو سياسية بف جديد عبد الحق -
 المركز الجامعي تيسمسيمت عمـو سياسية غربي دمحم -
 2جامعة وىراف فمسفة بوعرفة عبد القادر -
  2جامعة الجزائر آثار  عبد العزيز محمود لعرج  -
   2جامعة قسنطينة  عمـ المكتبات كماؿ بطوش  -
 2جامعة البميدة عمـ السكاف    بدروني دمحم  -
 2جامعة سطيف األرطوفونيا خرباش ىدػ  -
 جامعة مستغانـ   األنثروبولوجيا  مرقومة منصور  -

 

 فرع اآلداب والمغات:  – 7
 المدرسة العميا لألساتذة بوزريعة لغة فرنسية عباس عتيقة ياسميف -
 2جامعة الجزائر ية لغة فرنس بف عمي سعاد  -
 2جامعة الجزائر لغة فرنسية برغوث نجود  -
  2جامعة سطيف لغة انجميزية كسكاس سعيد  -
  1جامعة قسنطينة لغة انجميزية العابد ناصيف  -
 جامعة مستغانـ لغة انجميزية بحوص عباس -
 2جامعة الجزائر لغة ألمانية حامي نجية -
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 جامعة األمير عبد القادر لمعمـو اإلسالمية قسنطينة ات()لغوي الّمغة العربية بف موسى زيف الديف -
 2جامعة البميدة لغة و أدب عربي ساسي عمار  -
 جامعة عنابة  أدب عربي  بممقنعي عمر -
 1جامعة باتنة لسانيات لبوخ بوجمميف -
 المركز الجامعي ميمة  األدب الحديث والمعاصر  رابح األطرش  -
 داية جامعة غر  أدب عربي  سرقمة عاشور  -
 جامعة تممساف  لغة إسبانية  زروقي صميحة  -
  2جامعة الجزائر لغة روسية  غزايمي نادية -
 2جامعة الجزائر ترجمة  عيسي العياشي -
 2جامعة الجزائر ترجمة  موفق نفيسة -
 جامعة بجاية المغة و الثقافة األمازيغية زىير مكسـ -
  1جامعة وىراف فنوف  طامر أنواؿ  -

 

 ، والمذكور أعاله.2020مارس سنة  5المؤرخ في  185أحكاـ القرار رقـ  تمغى :3المادة 
 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.: 4المادة 

 

 2021 جوان 27 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  2021ماي  09المؤرخ في  529يعدل قرار رقم ، 2021جوان  27مؤرخ في  733رقم  قــرار
 لذي يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس إدارة مركز البحث في الميكانيكا

 

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

 .المعدؿ والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
 ةنوفمبر سن 24الموافق  1432ذؼ الحجة عاـ  28المؤرخ في  396-11وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

لوجي، السيما المادة الذؼ يحّدد القانوف األساسي النموذجي لممؤسسة العمومية ذات الطابع العممي والتكنو  2011
  .منو 13

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

 2018نة س أكتوبر 9الموافق  1440عاـ  محـر 29المؤرخ في  244-18رقـ التنفيذؼ  بمقتضى المرسوـو  -
 منو. 4السيما المادة  في الميكانيؾ،البحث المتضمف إنشاء مركز و 

الذؼ يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس إدارة مركز  2021ماؼ  09المؤرخ في  529وبمقتضى القرار رقـ  -
 البحث في الميكانيؾ.
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 ُيـقـــــّرر
 

، والمذكور أعاله، وتحرر المادة 2021ماؼ  09في المؤرخ  529تعدؿ المادة األولى مف القرار رقـ  المادة األولى:
 األولى كما يأتي:

 .............................(.........بدون تغيير...........)..:....................المادة األولى"
 تحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة مركز البحث في الميكانيؾ، كمايمي:

  :األعضاء اآلخريف 
 مدير المركز.    بنية حاج دمحم  السيد / 

 ."...............................والباقي بدوف تغيير................................"
 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. :2المادة 

 2021 جوان 27 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  2019 ماي 27المؤرخ في  791يعدل القرار رقم ، 2021جوان  28 مؤرخ في 734رقم  قــرار
  سمية ألعضاء مجمس إدارة جامعة الطارفإلالذي يحدد القائمة ا

 

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

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

 منو، 12السيما المادة  د الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدؿ والمتمـ،الذؼ يحدد مياـ الجامعة والقواع، 2003
، 2012يونيو سنة  4الموافق  1433رجب عاـ  14المؤرخ في  242–12وبمقتضى المرسـو التنفيذؼ رقـ  -

 .منو 2والمتضمف إنشاء جامعة الطارؼ، ال سيما المادة 
، 2013سنة  يناير 30الموافق  1434األوؿ عاـ ربيع  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .الذؼ يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
، الذؼ يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس إدارة جامعة 2019 ماؼ 27المؤرخ في  791وبمقتضى القرار رقـ  -

 الطارؼ.
 ُيـقـــــّرر

 

محدد  ، والمذكػور أعاله، كما ىو2019 ماؼ 27المؤرخ في  791رقـ يعػدؿ الجدوؿ الممحق بالقرار  المادة األولى:
 في الجدوؿ الممحق بيذا القرار.

 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. :2المادة 
 2021 جوان 28 فيحرر بالجزائر                                                                                

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

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 قائمة أعضاء مجمس إدارة جامعة الطارف
 ن:واألعضاء المعين -1

 القطاع الصفة والمقب اإلسم
 ممثل الوزير المكمف بالتعميـ العالي والبحث العممي رئيس العقوف صالح -
 ممثل الوزير المكمف بالمالية عضو سالوؼ عبد القادر -
 المكمف بالتربية الوطنية ممثل الوزير عضو جيالني عز الديف -
 لمينييفبالتكويف والتعميـ ا ةالمكمف ةممثل الوزير  عضو حاجي عبد الوىاب -
 اإلجتماعيممثل الوزير المكمف بالعمل والتشغيل والضماف  عضو حريرش طارؽ  -
 واإلصالح اإلدارؼ  ممثل السمطة المكمفة بالوظيفة العمومية عضو بوضياؼ عبد القادر -
 ممثل الوزير المكمف بالعدؿ عضو بف ذيب نور الديف -
 ممثل الوزير المكمف بالتجارة عضو عمر  شعابنة -
 والفنوف  بالثقافة ةالمكمف ةممثل الوزير  عضو دؿصافي عا -
 المكمف بالصناعة ممثل الوزير عضو مزياني عبد الحق -
 ممثل الوزير المكمف بالفالحة والتنمية الريفية عضو عيد قدور -
 ممثل الوالي  عضو بوخارؼ نور الديف -

 

 ن:واألعضاء المنتخب -2
 الييئة الصفة والمقب اإلسم

 لكمية عمـو الطبيعة والحياة ذوؼ مصف األستاذية ل منتخب عف األساتذةممث عضو بف نخمة أحمد -
 لكمية اآلداب والمغات ذوؼ مصف األستاذية ممثل منتخب عف األساتذة عضو مخموفي زكريا -
 واإلنسانيةاالجتماعية لكمية العمـو  ذوؼ مصف األستاذيةعف األساتذة  ةمنتخب ةممثم عضو بوزياف راضية -
 الحقوؽ والعمـو السياسيةلكمية  ذوؼ مصف األستاذيةممثل منتخب عف األساتذة  عضو يفبركات عماد الد -
 ،لكمية العمـو والتكنولوجيا ذوؼ مصف األستاذيةممثل منتخب عف األساتذة  عضو ميرؼ عالوة -
 ـو التسييراإلقتصادية والتجارية وعملكمية العمـو  ذوؼ مصف األستاذيةممثل منتخب عف األساتذة  عضو قاسمي شاكر -
 ممثل منتخب عف سمؾ األساتذة المساعديف عضو جقريف فاروؽ  -
 ممثل منتخب عف سمؾ األساتذة المساعديف عضو عطروش عبد المطيف -
 ممثل منتخب عف الموظفيف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات عضو حسيني العياشي -
 ييف وعماؿ الخدماتممثل منتخب عف الموظفيف اإلدارييف والتقن عضو سمطاني وليد -
 ممثل منتخب عف الطمبة عضو قزيمي سفياف -
 ممثل منتخب عف الطمبة عضو عمروسي لقماف سراج الديف -

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية، 2021جوان  28مؤرخ في  735رقم  قــرار

 عنابـــة-بجامعة باجي مختار الحقوق والعموم السياسية حقوق بكميةلقسم ال
 

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

 .المعّدؿ والمتّمـ بتنظيـ جامعة عنابة وسيرىا،
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 2021سنة  فبراير 21الموافق  1442عاـ  رجب 9خ في المؤرّ  78-21ئاسي رقـ لمرسوـ الر بمقتضى ا -
 .المعّدؿ والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة،

غشت سنة   23الموافق  1424جمادػ الثانية عاـ  24 المؤرخ في 279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
 يرىا، المعّدؿ والمتّمـ،الذؼ يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وس 2003

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

وـ السياسية بجامعة الحقوؽ والعم وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ الحقوؽ بكمية -
 .2021فيفرؼ  15عنابػػػة المؤّرخ في -باجي مختار

 

 ُيـقـــــّرر
جمادػ الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذؼ رقـ  48تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:

رار إلى تحديد ، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا الق2003غشت سنة  23الموافق  1424
موـ السياسية بجامعة باجي الحقوؽ والع القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الحقوؽ بكمية

 عنابػػػة.-مختار
الحقوؽ والعموـ السياسية بجامعة باجي  تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الحقوؽ بكمية: 2المادة 

 ؿ الممحق بيذا القرار.عنابػػػة، وفقا لمجدو  -مختار
ىذا  عنابػػػة، كل فيما يخصو، بتطبيق -يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف ومدير جامعة باجي مختار: 3المادة 

 القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
 2021 جوان 28 فيحرر بالجزائر 

 وزير التعميم العالي والبحث العممي
 .د عبد الباقي بن زيانأ

                                             ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 االسمية ألعضاء المجنة العممية الذي يحّدد القائمة 2021جوان  28المؤرخ في  735 رقـمممحــق بالقـرار 
 عنابـــة-بجامعة باجي مختار الحقوق والعموم السياسية لقسم الحقوق بكمية

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجنة العممية لمقسـ مرامرية حمة 1
 رئيس القسـ بوكرديف ىيبة 2
 أستاذ سحرؼ فضيمة 3
 أستاذ عميوة رابح 4
 أستاذ حداد عيسى 5
 أستاذ محاضر قسـ "أ" نواصرية الزىراء 6
 أستاذ محاضر قسـ "ب" يغمى مريـ 7
 أستاذ مساعد قسـ "أ" بف جامع فرحات 8
 أستاذ مساعد قسـ "أ" صويمح حسيف 9

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 سمية ألعضاء المجنة العمميةيحدد القائمة اال، 2021جوان  28مؤرخ في  736رقم  قــرار
 عنابـــة-بجامعة باجي مختار الحقوق والعموم السياسية لقسم العموم السياسية بكمية

 

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

 .المعّدؿ والمتّمـ وسيرىا، والمتعّمق بتنظيـ جامعة عنابة
 2021سنة  فبراير 21الموافق  1442عاـ  رجب 9خ في المؤرّ  78-21لمرسوـ الرئاسي رقـ بمقتضى ا -

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

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

 .الذؼ يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
الحقوؽ والعموـ السياسية  لمجنة العممية لقسـ العموـ السياسية بكميةوبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة با -

 .2021فيفرؼ  15عنابػػػة المؤّرخ في -بجامعة باجي مختار
 

 ُيـقـــــّرر

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

الحقوؽ والعموـ السياسية بجامعة  القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ العموـ السياسية بكمية
 عنابػػػة. -باجي مختار

الحقوؽ والعموـ السياسية بجامعة  ية بكميةتحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ العمـو السياس :2المادة 
 عنابػػػة، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار. -باجي مختار

ىذا  عنابػػػة، كل فيما يخصو، بتطبيق -يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف ومدير جامعة باجي مختار :3المادة 
 العممي.القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث 

 2021 جوان 28 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 الذي يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية 2021جوان  28المؤرخ في  736 رقـمممحــق بالقـرار 
 عنابـــة-بجامعة باجي مختار الحقوق والعموم السياسية لقسم العموم السياسية بكمية

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجنة العممية لمقسـ بف جديد سموػ  1
 رئيس القسـ حدادؼ جالؿ 2
 أستاذ ليتيـ فتيحة 3
 أستاذ محاضر قسـ "أ" ديد خميسج 4
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 أستاذ محاضر قسـ "أ" حكيمي توفيق 5
 أستاذ محاضر قسـ "ب" شحماط مراد 6
 أستاذ محاضر قسـ "ب" بورغدة وحيدة 7
 أستاذ مساعد قسـ "أ" كرواز األميف 8
 أستاذ مساعد قسـ "أ" زغاشو ىشاـ 9

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي، 2021جوان  28مؤرخ في  737رقم  قــرار

 عنابـــة-لكمية الحقوق والعموم السياسية بجامعة باجي مختار
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
والمتعّمق  1984شت سنة غ 18الموافق  1404ذؼ القعدة عاـ  21المؤرخ في  214-84بمقتضى المرسوـ رقـ  -

 .المعّدؿ والمتّمـ بتنظيـ جامعة عنابة وسيرىا،
 2021سنة  فبراير 21الموافق  1442عاـ  رجب 9خ في المؤرّ  78-21لمرسوـ الرئاسي رقـ بمقتضى ا -

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

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

 .الذؼ يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
بناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجمس العممي لكمية الحقوؽ والعموـ السياسية بجامعة باجي و  -

 .2021فيفرؼ  15عنابػػػة المؤّرخ في -مختار
 

 ُيـقـــــّرر
 

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

-تحديد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية الحقوؽ والعموـ السياسية بجامعة باجي مختار
 عنابػػػة.

 -موـ السياسية بجامعة باجي مختارالحقوؽ والع تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية :2المادة 
 عنابػػػة، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.

عنابػػػة، كل فيما يخصو، بتطبيق ىذا -يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف ومدير جامعة باجي مختار :3المادة 
 القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

 

 2021 جوان 28 في حرر بالجزائر
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي الذي يحدد 2021جوان  28المؤرخ في  737رقم  رارــق بالقـــممح
 عنابـــة-بجامعة باجي مختار لكمية الحقوق والعموم السياسية

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجمس العممي لمكمية، ممّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عف قسـ الحقوؽ  بوكحيل لخضر 1
 عميد الكمية مانع جماؿ عبد الناصر 2
 نائب العميد مكّمف بالدراسات والمسائل المرتبطة بالطمبة عبد المجيد قادرؼ  3
 نائب العميد مكّمف بما بعد التدّرج والبحث العممي والعالقات الخارجية عباسي عادؿ 4
 رئيس قسـ الحقوؽ  بوكرديف ىيبة 5
 رئيس قسـ العمـو السياسية حدادؼ جالؿ 6
 ـ الحقوؽ رئيس المجنة العممية لقس مرامرية حمة 7
 رئيس المجنة العممية لقسـ العمـو السياسية بف جديد سموػ  8
 ممّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عف قسـ الحقوؽ  قرانة عادؿ 9
 ممّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عف قسـ العمـو السياسية حكيمي توفيق 10
 سـ العمـو السياسيةممّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عف ق تريمة صورية 11
 ممّثل عف األساتذة المساعديف بودماغ إلياس 12
 ممّثل عف األساتذة المساعديف منصورؼ فؤاد 13
 مدير مخبر بحث عميوش قربوع كماؿ 14
 مدير مخبر بحث فياللي عبد السالـ 15
 مسؤولة المكتبة سمومة نادية 16

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية، 2021جوان  28مؤرخ في  738رقم  قــرار

 عنابـــة-بجامعة باجي مختار عموم اليندسة لقسم الكيروتقني بكمية
 

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

 المعّدؿ والمتّمـ. بتنظيـ جامعة عنابة وسيرىا،
 2021سنة  فبراير 21الموافق  1442عاـ  رجب 9خ في المؤرّ  78-21لمرسوـ الرئاسي رقـ بمقتضى ا -

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

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

 حث العممي.ير التعميـ العالي والبالذؼ يحدد صالحيات وز 
عموـ اليندسة بجامعة باجي  وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ الكيروتقني بكمية -

 .2020ديسمبر  21عنابػػػة المؤّرخ في -مختار
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 ُيـقـــــّرر
ػ الثانية عاـ جماد 24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذؼ رقـ  48تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:

، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد 2003غشت سنة  23الموافق  1424
 -عموـ اليندسة بجامعة باجي مختار القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الكيروتقني بكمية

 عنابػػػة.
عمـو اليندسة بجامعة باجي  ية لقسـ الكيروتقني بكميةتحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العمم :2المادة 

 عنابػػػة، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.-مختار
ىذا  عنابػػػة، كل فيما يخصو، بتطبيق-يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف ومدير جامعة باجي مختار: 3المادة 

 حث العممي.القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والب
 2021 جوان 28 فيحرر بالجزائر 

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

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 الذي يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية 2021جوان  28المؤرخ في  738 رقـمممحــق بالقـرار 

 عنابـــة-بجامعة باجي مختار عموم اليندسة لقسم الكيروتقني بكمية
 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجنة العممية لمقسـ كاليعية منية سميرة 1
 رئيس القسـ عبد الرزاؽ عبد هللا 2
 أستاذ لعبار حسيف 3
 أستاذ عزاؽ الباىي 4
 أستاذ عميرؼ عمار 5
 أستاذ محاضر قسـ "أ" مغني بالؿ 6
 أستاذ محاضر قسـ "أ" مرابط ليمى 7
 أستاذ مساعد قسـ "أ" شيف عبد الغاني 8

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 االسمية ألعضاء المجنة العمميةيحدد القائمة ، 2021جوان  28مؤرخ في  739رقم  قــرار

 عنابـــة-بجامعة باجي مختار عموم اليندسة لقسم اإللكتروميكانيك بكمية
 

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

 .لمعّدؿ والمتّمـا بتنظيـ جامعة عنابة وسيرىا،
 2021سنة  فبراير 21الموافق  1442عاـ  رجب 9خ في المؤرّ  78-21لمرسوـ الرئاسي رقـ بمقتضى ا -

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

 .لجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـالذؼ يحّدد مياـ ا 2003



  2021-الثاني الثالثي-النشرة الرسمية                      -قانونيةمديرية الشؤون ال-                     وزارة التعميم العالي والبحث العممي   376

 

 

 

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

عموـ اليندسة بجامعة  مية لقسـ اإللكتروميكانيؾ بكميةوبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العم -
 .2020ديسمبر  21عنابػػػة المؤّرخ في  -باجي مختار

 

 ُيـقـــــّرر
 

جمادػ الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذؼ رقـ  48تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
متّمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد ، المعّدؿ وال2003غشت سنة  23الموافق  1424

عموـ اليندسة بجامعة باجي  القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ اإللكتروميكانيؾ بكمية
 عنابػػػة.-مختار

اجي ب عموـ اليندسة بجامعة تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ اإللكتروميكانيؾ بكمية :2المادة 
 عنابػػػة، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.-مختار

ىذا  عنابػػػة، كل فيما يخصو، بتطبيق-يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف ومدير جامعة باجي مختار :3المادة 
 القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

 2021 جوان 28 فيحرر بالجزائر 
 لتعميم العالي والبحث العمميوزير ا

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 المجنة العممية الذي يحّدد القائمة االسمية ألعضاء 2021جوان  28المؤرخ في  739 رقـمممحــق بالقـرار 
 عنابـــة-بجامعة باجي مختار عموم اليندسة لقسم اإللكتروميكانيك بكمية

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجنة العممية لمقسـ حروس لزىر 1
 رئيس القسـ بوراس ىشاـ 2
 أستاذ ساعد صالح 3
 أستاذ راشدؼ دمحم فوزؼ  4
 أستاذ حجاج أوؿ الياس 5
 أستاذ محاضر قسـ "أ" لكريـبوراس عبد ا 6
 أستاذ محاضر قسـ "أ" بف اللي ياسيف 7
 أستاذ مساعد قسـ "أ" حمداوؼ رؤوؼ 8
 أستاذ مساعد قسـ "أ" عميار نور الديف 9

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ة ألعضاء المجنة العمميةيحدد القائمة االسمي، 2021جوان  28مؤرخ في  740رقم  قــرار

 عنابـــة-بجامعة باجي مختار عموم اليندسة لقسم اإللكترونيك بكمية
 

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

 .متّمـالمعّدؿ وال بتنظيـ جامعة عنابة وسيرىا،



  2021-الثاني الثالثي-النشرة الرسمية                      -قانونيةمديرية الشؤون ال-                     وزارة التعميم العالي والبحث العممي   377

 

 

 

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

 غشت سنة 23الموافق  1424جمادػ الثانية عاـ  24 المؤرخ في 279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
 .قواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـالذؼ يحّدد مياـ الجامعة وال 2003

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

عموـ اليندسة بجامعة باجي  إللكترونيؾ بكميةوبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ ا -
 .2020ديسمبر  21عنابػػػة المؤّرخ في -مختار

 

 ُيـقـــــّرر
 

جمادػ الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذؼ رقـ  48تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد  ، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور2003غشت سنة  23الموافق  1424

 -عموـ اليندسة بجامعة باجي مختار القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ اإللكترونيؾ بكمية
 عنابػػػة.

عموـ اليندسة بجامعة باجي  تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ اإللكترونيؾ بكمية :2المادة 
 قا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.عنابػػػة، وف-مختار

ىذا  نابػػػة، كل فيما يخصو، بتطبيق -يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف ومدير جامعة باجي مختار :3المادة 
 القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

 2021 جوان 28 فيحرر بالجزائر 
 لعمميوزير التعميم العالي والبحث ا
 أ.د عبد الباقي بن زيان

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 الذي يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية 2021جوان  28المؤرخ في  740رقـم ممحــق بالقـرار 

 عنابـــة-بجامعة باجي مختار عموم اليندسة إللكترونيك بكميةلقسم ا
 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجنة العممية لمقسـ عربايو فيصل 1
 رئيس القسـ بف موسى سمير 2
 أستاذ غربي سفياف 3
 أستاذ مصدؽ جميل 4
 أستاذ رمضاني مسعود 5
 أستاذ محاضر قسـ "أ" بف صولة صالح 6
 أستاذ محاضر قسـ "أ" ؾ منيربكاي 7
 أستاذ مساعد قسـ "أ" كواشي رويحة 8
 أستاذ مساعد قسـ "أ" شاكر كريمة 9

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية، 2021جوان  28مؤرخ في  741رقم  قــرار
 عنابـــة-بجامعة باجي مختار عموم اليندسة ي بكميةلقسم اإلعالم اآلل

 

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

 .المعّدؿ والمتّمـ بتنظيـ جامعة عنابة وسيرىا،
 2021سنة  فبراير 21الموافق  1442عاـ  رجب 9خ في المؤرّ  78-21لمرسوـ الرئاسي رقـ بمقتضى ا -

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

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

 .الذؼ يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
باجي عموـ اليندسة بجامعة  وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ اإلعالـ اآللي بكمية -

 .2020ديسمبر  21عنابػػػة المؤّرخ في -مختار
 ُيـقـــــّرر

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

 -عموـ اليندسة بجامعة باجي مختار مة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ اإلعالـ اآللي بكميةالقائ
 عنابػػػة.

عموـ اليندسة بجامعة باجي  تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ اإلعالـ اآللي بكمية :2المادة 
 عنابػػػة، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.-مختار

ىذا  عنابػػػة، كل فيما يخصو، بتطبيق-يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف ومدير جامعة باجي مختار :3ة الماد
 القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

 

 2021 جوان 28 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 الذي يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية 2021جوان  28المؤرخ في  741 رقـمممحــق بالقـرار 
 عنابـــة-امعة باجي مختاربج عموم اليندسة لقسم اإلعالم اآللي بكمية

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجنة العممية لمقسـ طمبة الشريف 1
 رئيس القسـ جماـ يوسف 2
 أستاذ طالب نورة 3
 أستاذ عزيزؼ نبيية 4
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 أستاذ فراح نذير 5
 أستاذ محاضر قسـ "ب" بف وىيبة توفيق 6
 أستاذ محاضر قسـ "ب" بولمدف أحمد 7
 أستاذ مساعد قسـ "أ" طي ميدؼحريا 8
 أستاذ مساعد قسـ "أ" بومازة كماؿ 9

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية ، 2021جوان  28مؤرخ في  742رقم  قــرار

 عنابـــة-ة باجي مختاربجامع عموم اليندسة لقسم اليندسة الميكانيكية بكمية
 

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

 .المعّدؿ والمتّمـ بتنظيـ جامعة عنابة وسيرىا،
 2021سنة  فبراير 21الموافق  1442عاـ  رجب 9خ في المؤرّ  78-21لمرسوـ الرئاسي رقـ بمقتضى ا -

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

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

 ير التعميـ العالي والبحث العممي.الذؼ يحدد صالحيات وز 
عموـ اليندسة بجامعة  وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ اليندسة الميكانيكية بكمية -

 .2021أفريل  22المؤّرخ في عنابػػػة  -باجي مختار
 

 ُيـقـــــّرر
 

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

عموـ اليندسة بجامعة باجي  لمجنة العممية لقسـ اليندسة الميكانيكية بكميةالقائمة االسمية ألعضاء ا
 عنابػػػة.-مختار

باجي  عموـ اليندسة بجامعة تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ اليندسة الميكانيكية بكمية :2المادة 
 عنابػػػة، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.-مختار

ىذا  عنابػػػة، كل فيما يخصو، بتطبيق -ف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف ومدير جامعة باجي مختاريكم :3المادة 
 القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

 2021 جوان 28 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 الذي يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية 2021جوان  28المؤرخ في  742 رقـمممحــق بالقـرار 
 عنابـــة-معة باجي مختاربجا عموم اليندسة لقسم اليندسة الميكانيكية بكمية

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجنة العممية لمقسـ حمداش حميد 1
 رئيس القسـ خضرؼ يوسف 2
 أستاذ صارؼ دمحم رفيق 3
 أستاذ بوسعيد أوزيف 4
 أستاذ باؼ كماؿ 5
 أستاذ محاضر قسـ "أ" ديب عمار 6
 أستاذ محاضر قسـ "أ" نحاؿ عبد العزيز 7
 أستاذ مساعد قسـ "أ" سعيد أحسف آيت 8
 أستاذ مساعد قسـ "أ" قادرس سميـ 9

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية، 2021جوان  28مؤرخ في  743رقم  قــرار

 عنابـــة-ربجامعة باجي مختا عموم اليندسة لقسم التعدين بكمية
 

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

 .المعّدؿ والمتّمـ بتنظيـ جامعة عنابة وسيرىا،
 2021سنة  فبراير 21الموافق  1442عاـ  رجب 9خ في المؤرّ  78-21لمرسوـ الرئاسي رقـ بمقتضى ا -

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

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

 ير التعميـ العالي والبحث العممي.الذؼ يحدد صالحيات وز 
عموـ اليندسة بجامعة باجي  وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ التعديف بكمية -

 .2020ديسمبر  21عنابػػػة المؤّرخ في  -مختار
 

 ُيـقـــــّرر
 

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

 عنابػػػة.-عمـو اليندسة بجامعة باجي مختار تعديف بكميةالقائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ ال
 -عموـ اليندسة بجامعة باجي مختار تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ التعديف بكمية :2المادة 

 عنابػػػة، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.
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ىذا  عنابػػػة، كل فيما يخصو، بتطبيق-باجي مختاريكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف ومدير جامعة  :3المادة 
 القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

 2021 جوان 28 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بن زيان
                                                                                                                                 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 قائمة االسمية ألعضاء المجنة العمميةالذي يحّدد ال 2021جوان  28المؤرخ في  743 رقـمممحــق بالقـرار 
 عنابـــة-بجامعة باجي مختار عموم اليندسة لقسم التعدين بكمية

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجنة العممية لمقسـ بودباف السعيد 1
 رئيس القسـ توىامي دمحم الزيف 2
 أستاذ زعاؼ عمر 3
 أستاذ عسالة عمر 4
 أستاذ مشاشطي السعيد 5
 أستاذ محاضر قسـ "أ" بودباف عز الديف 6
 أستاذ محاضر قسـ "ب" بمعيد منية 7

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية، 2021جوان  28مؤرخ في  744رقم  قــرار

 عنابـــة-بجامعة باجي مختار عموم اليندسة لقسم اليندسة المدنية بكمية
 

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

 .المعّدؿ والمتّمـ بتنظيـ جامعة عنابة وسيرىا،
 2021سنة  فبراير 21الموافق  1442ـ عا رجب 9خ في المؤرّ  78-21لمرسوـ الرئاسي رقـ بمقتضى ا -

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

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

 .الذؼ يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
عمـو اليندسة بجامعة  وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ اليندسة المدنية بكمية -

 .2020ديسمبر  21ة المؤّرخ في عنابػػػ -باجي مختار
 

 ُيـقـــــّرر
جمادػ الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذؼ رقـ  48تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:

، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد 2003غشت سنة  23الموافق  1424
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عمـو اليندسة بجامعة باجي  المجنة العممية لقسـ اليندسة المدنية بكمية القائمة االسمية ألعضاء
 عنابػػػة.-مختار

عمـو اليندسة بجامعة       تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ اليندسة المدنية بكمية :2المادة 
 عنابػػػة، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.-باجي مختار

ىذا  عنابػػػة، كل فيما يخصو، بتطبيق-المدير العاـ لمتعميـ والتكويف ومدير جامعة باجي مختار يكمف :3المادة 
 القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

 2021 جوان 28 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 الذي يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية 2021جوان  28المؤرخ في  744 رقـمممحــق بالقـرار 
 عنابـــة-ي مختاربجامعة باج عموم اليندسة لقسم اليندسة المدنية بكمية

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجنة العممية لمقسـ عرابي نور الديف 1
 رئيس القسـ فالح فريد 2
 أستاذ حسف شاوش عبد المجيد 3
 أستاذ عاشورة كماؿ 4
 أستاذ جغابة كماؿ 5
 أستاذ محاضر قسـ "أ" عثماني عالء الديف 6
 "أستاذ محاضر قسـ "ب منادؼ سعاد 7
 أستاذ مساعد قسـ "أ" جميل )ـ( فرتيخ صورية 8
 أستاذ مساعد قسـ "أ" حسف شاوش )ـ( بولمعالي يسرية 9

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية، 2021جوان  28مؤرخ في  745رقم  قــرار

 عنابـــة-بجامعة باجي مختار عموم اليندسة لقسم الري بكمية
 

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

 .المعّدؿ والمتّمـ بتنظيـ جامعة عنابة وسيرىا،
 2021سنة  فبراير 21الموافق  1442عاـ  رجب 9في  خالمؤرّ  78-21لمرسوـ الرئاسي رقـ بمقتضى ا -

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

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

 .الذؼ يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي



  2021-الثاني الثالثي-النشرة الرسمية                      -قانونيةمديرية الشؤون ال-                     وزارة التعميم العالي والبحث العممي   383

 

 

 

 -عموـ اليندسة بجامعة باجي مختار وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ الرؼ بكمية -
 .2020ديسمبر  21ػػة المؤّرخ في عنابػ

 ُيـقـــــّرر
جمادػ الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذؼ رقـ  48تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:

، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد 2003غشت سنة  23الموافق  1424
 عنابػػػة.-عمـو اليندسة بجامعة باجي مختار ء المجنة العممية لقسـ الرؼ بكميةالقائمة االسمية ألعضا

 -عموـ اليندسة بجامعة باجي مختار تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الرؼ بكمية :2المادة 
 عنابػػػة، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.

ىذا  عنابػػػة، كل فيما يخصو، بتطبيق -تكويف ومدير جامعة باجي مختاريكمف المدير العاـ لمتعميـ وال: 3المادة 
 القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

 2021 جوان 28 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 الذي يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية  2021جوان  28المؤرخ في  745 رقـمممحــق بالقـرار 
 عنابـــة-بجامعة باجي مختار عموم اليندسة لقسم الري بكمية

 الصفـة ـباالسم والمق الرقم
 رئيس المجنة العممية لمقسـ عمارشي حسيف 1
 رئيس القسـ كشيدة السعيد 2
 أستاذ بف عبد السالـ تمارة 3
 أستاذ مكساويف دمحم 4
 أستاذ حمار يحي 5
 أستاذ محاضر قسـ "أ" بوطغاف حمودة 6
 أستاذ محاضر قسـ "أ" لعواشرية فارس 7

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي، 2021جوان  28مؤرخ في  746رقم  قــرار

 عنابـــة-لكمية عموم اليندسة بجامعة باجي مختار
 

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

 .المعّدؿ والمتّمـ بتنظيـ جامعة عنابة وسيرىا،
 2021سنة  فبراير 21الموافق  1442عاـ  رجب 9خ في المؤرّ  78-21لمرسوـ الرئاسي رقـ بمقتضى ا -

 .المعّدؿ والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة،
 غشت سنة 23الموافق  1424انية عاـ جمادػ الث 24 المؤرخ في 279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .الذؼ يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ 2003
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 2013 يناير سنة 30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
 .ميالذؼ يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العم

عنابػػػة -وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجمس العممي لكمية عموـ اليندسة بجامعة باجي مختار -
 .2021ماؼ  10المؤّرخ في 

 

 ُيـقـــــّرر
 

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

 عنابػػػة.-تحديد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية عمـو اليندسة بجامعة باجي مختار
عنابػػػة، وفقا  -عموـ اليندسة بجامعة باجي مختار تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية :2المادة 

 لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.
عنابػػػة، كل فيما يخصو، بتطبيق ىذا -يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف ومدير جامعة باجي مختار :3المادة 

 القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
 2021 جوان 28 فيحرر بالجزائر 
 لعالي والبحث العمميوزير التعميم ا

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 العمميالذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس  2021جوان  28المؤرخ في  746رقم  رارــق بالقـــممح
 عنابـــة-بجامعة باجي مختار لكمية عموم اليندسة

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجمس العممي لمكمية، ممّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عف قسـ اإللكترونيؾ دغماف نور الديف 1
 عميد الكمية حديداف يزيد 2
 ل المرتبطة بالطمبةنائب العميد مكّمف بالدراسات والمسائ باىي الطاىر 3
 نائب العميد مكّمف بما بعد التدّرج والبحث العممي والعالقات الخارجية بوطغاف حمودة 4
 رئيس قسـ ىندسة الطرائق مناجمية ليمى 5
 رئيس قسـ الرؼ  كشيدة السعيد 6
 رئيس قسـ اليندسة الميكانيكية خضرؼ يوسف 7
 رئيس قسـ الكيروميكانيؾ بوراس ىشاـ 8
 رئيس قسـ اإللكتروتقني الرزاؽ عبد هللا عبد 9
 رئيس قسـ اإللكترونيؾ بف موسى سمير 10
 رئيس قسـ التعديف توىامي دمحم الزيف 11
 رئيس قسـ اإلعالـ اآللي جماـ يوسف 12
 رئيس قسـ اليندسة المدنية فالح فريد 13
 رئيس المجنة العممية لقسـ الرؼ  عمارشي حسيف 14
 رئيس المجنة العممية لقسـ اليندسة الميكانيكية يدحمداش عبد الحم 15
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 رئيس المجنة العممية لقسـ الكيروميكانيؾ حروس لزىر 16
 رئيس المجنة العممية لقسـ اإللكتروتقني كاليعية منية سميرة 17
 رئيس المجنة العممية لقسـ اإللكترونيؾ عرباوؼ فيصل 18
 ـ التعديف رئيس المجنة العممية لقس بودباف السعيد 19
 رئيس المجنة العممية لقسـ اإلعالـ اآللي طمبة شريف 20
 رئيس المجنة العممية لقسـ اليندسة المدنية عرابي نور الديف 21
 ممّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عف قسـ الرؼ  حمار يحي 22
 ممّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عف قسـ الرؼ  بف عبد السالـ تمارة 23
 ممّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عف قسـ اليندسة الميكانيكية باؼ كماؿ 24
 ممّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عف قسـ اليندسة الميكانيكية بوشالغـ عبد العزيز 25
 ممّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عف قسـ الكيروميكانيؾ شغيب حسيف 26
 ذوؼ مصّف األستاذية عف قسـ الكيروميكانيؾ ممّثل األساتذة بوراس سميماف 27
 ممّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عف قسـ اإللكتروتقني عزاؽ الباىي 28
 ممّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عف قسـ اإللكتروتقني عجابي دمحم  29
 ممّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عف قسـ اإللكترونيؾ بف وارث دمحم 30
 ممّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عف قسـ التعديف عبيز دمحمل 31
 ممّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عف قسـ اإلعالـ اآللي باىي حميمة 32
 ممّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عف قسـ اإلعالـ اآللي سريدؼ حسينة  33
 اليندسة المدنيةممّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عف قسـ  بييـ مراد 34
 ممّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عف قسـ اليندسة المدنية زبرطعي بدر الديف 35
 ممّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عف قسـ ىندسة الطرائق خراط رشدؼ 36
 ممّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عف قسـ ىندسة الطرائق  بشيرؼ وىيبة 37
 بر بحث مدير مخ ساعد صالح 38
 مدير مخبر بحث حمايدؼ إبراىيـ 39
 مدير مخبر بحث  لعبار حسيف 40
 مدير مخبر بحث  جغابة كماؿ 41
 مدير مخبر بحث  عاشورة جماؿ 42
 مدير مخبر بحث  جراد سعاد 43
 مدير مخبر بحث  عميرات عبد العزيز 44
 مدير مخبر بحث  مكساويف دمحم 45
 حث مدير مخبر ب بودور رشيد 46
 مدير مخبر بحث  زيف )ـ( غوالمي نصيرة 47
 مدير مخبر بحث  فراح نذير 48
 مدير مخبر بحث  سويسي لبيبة 49
 مدير مخبر بحث  ممواح أحالـ 50
 مدير مخبر بحث  بكوش مصطفى 51
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 مدير مخبر بحث  لموؼ عبد الناصر 52
 مدير مخبر بحث  مشاشطي السعيد 53
 خبر بحث مدير م رمضاني مسعود 54
 مدير مخبر بحث  صاوشي قدور 55
 مسؤوؿ المكتبة لعجاؿ إحساف 56
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية، 2021جوان  28مؤرخ في  747رقم  قــرار
 عنابـــة-تاربجامعة باجي مخ عموم األرض لقسم التييئة بكمية

 

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

 المعّدؿ والمتّمـ بتنظيـ جامعة عنابة وسيرىا،
 2021سنة  فبراير 21الموافق  1442عاـ  رجب 9خ في المؤرّ  78-21لمرسوـ الرئاسي رقـ بمقتضى ا -

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

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

 الذؼ يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
باجي  عموـ األرض بجامعة وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ التييئة بكمية -

 .2020ديسمبر  23عنابػػػة المؤّرخ في -مختار
 

 ُيـقـــــّرر
 

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

 عنابػػػة.-عمـو األرض بجامعة باجي مختار بكمية القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ التييئة
 -عمـو األرض بجامعة باجي مختار تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ التييئة بكمية :2المادة 

 عنابػػػة، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.
ىذا  عنابػػػة، كل فيما يخصو، بتطبيق-ريكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف ومدير جامعة باجي مختا :3المادة 

 القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
 

 2021 جوان 28 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 الذي يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية 2021جوان  28المؤرخ في  747 رقـمممحــق بالقـرار 
 عنابـــة-بجامعة باجي مختار عموم األرض لقسم التييئة بكمية

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجنة العممية لمقسـ عصيدؼ عبد الحق 1
 رئيس القسـ مالخ أمينة 2
 أستاذ براىمية خالد 3
 أستاذ سايحية عبد هللا 4
 أستاذ محاضر قسـ "أ" ثاليجية جماؿ 5
 أستاذ محاضر قسـ "ب" زنير رابح 6
 أستاذ مساعد قسـ "أ" سحاب حبيبة 7
 أستاذ مساعد قسـ "أ" دراجي سيف الديف 8

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية، 2021جوان  28مؤرخ في  748رقم  قــرار

 عنابـــة-بجامعة باجي مختار عموم األرض لقسم المناجم بكمية
 

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

 .المعّدؿ والمتّمـ بتنظيـ جامعة عنابة وسيرىا،
 2021سنة  فبراير 21الموافق  1442عاـ  رجب 9خ في المؤرّ  78-21لمرسوـ الرئاسي رقـ بمقتضى ا -

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

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

 .ت وزير التعميـ العالي والبحث العمميالذؼ يحدد صالحيا
عموـ األرض بجامعة باجي  وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ المناجـ بكمية -

 .2021جانفي  04عنابػػػة المؤّرخ في -مختار
 

 ُيـقـــــّرر
 

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

 -عموـ األرض بجامعة باجي مختار القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ المناجـ بكمية
 عنابػػػة.

 -عموـ األرض بجامعة باجي مختار ضاء المجنة العممية لقسـ المناجـ بكميةتحدد القائمة االسمية ألع :2المادة 
 عنابػػػة، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.
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ىذا  عنابػػػة، كل فيما يخصو، بتطبيق-يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف ومدير جامعة باجي مختار :3المادة 
 العالي والبحث العممي. القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ

 

 2021 جوان 28 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بن زيان
                                                                                                                                 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 الذي يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية  2021جوان  28المؤرخ في  748 رقـمممحــق بالقـرار 
 بـــةعنا-بجامعة باجي مختار عموم األرض لقسم المناجم بكمية

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجنة العممية لمقسـ عبد هللا حفصاوؼ  1
 رئيس القسـ عبد السالـ شايب 2
 أستاذ دمحم بونوالة 3
 أستاذ دمحم العيد قمقوؿ 4
 أستاذ  عبد العزيز إدراس 5
 أستاذ محاضر قسـ "أ" بردودؼ السعيد  6
 أستاذ محاضر قسـ "ب" زىير مكتي 7
 أستاذ مساعد قسـ "أ" فتيحة بيموؿ 8
 أستاذ مساعد قسـ "أ" سمير رممي 9

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية، 2021جوان  28مؤرخ في  749رقم  قــرار

 عنابـــة-تاربجامعة باجي مخ عموم األرض لقسم الجيولوجيا بكمية
 

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

 .المعّدؿ والمتّمـ بتنظيـ جامعة عنابة وسيرىا،
 2021سنة  فبراير 21الموافق  1442عاـ  رجب 9خ في المؤرّ  78-21لمرسوـ الرئاسي رقـ بمقتضى ا -

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

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

 .الذؼ يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
باجي  عموـ األرض بجامعة وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ الجيولوجيا بكمية -

 .2021جانفي  04عنابػػػة المؤّرخ في -مختار
 

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

 -عموـ األرض بجامعة باجي مختار جيولوجيا بكميةالقائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ ال
 عنابػػػة.

 -عموـ األرض بجامعة باجي مختار تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الجيولوجيا بكمية :2المادة 
 عنابػػػة، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.

ىذا  عنابػػػة، كل فيما يخصو، بتطبيق -عة باجي مختاريكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف ومدير جام :3المادة 
 القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

 2021 جوان 28 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 الذي يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية 2021جوان  28المؤرخ في  749 رقـمممحــق بالقـرار 
 عنابـــة-بجامعة باجي مختار عموم األرض لقسم الجيولوجيا بكمية

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجنة العممية لمقسـ دمحم محية 1
 رئيس القسـ نبيل بوغريرة 2
 أستاذ ماني حنوش 3
 أستاذ الفاضل دراجي 4
 أستاذ محاضر قسـ "أ" حبيبة ماجور 5
 أستاذ محاضر قسـ "ب" فييمة حميمي 6
 أستاذ مساعد قسـ "أ" براىيـ مرداس 7

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية ، 2021جوان  28مؤرخ في  750رقم  قــرار

 عنابـــة-العمـوم االقتصادية وعموم التسيير بجامعة باجي مختار لقسم العموم االقتصادية بكمية
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
والمتعّمق  1984غشت سنة  18الموافق  1404ذؼ القعدة عاـ  21ؤرخ في الم 214-84بمقتضى المرسوـ رقـ  -

 .المعّدؿ والمتّمـ بتنظيـ جامعة عنابة وسيرىا،
 2021سنة  فبراير 21الموافق  1442عاـ  رجب 9خ في المؤرّ  78-21لمرسوـ الرئاسي رقـ بمقتضى ا -

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

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

 .يات وزير التعميـ العالي والبحث العمميالذؼ يحدد صالح
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العمػوـ االقتصادية وعموـ  وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ العموـ االقتصادية بكمية -
 .2021جانفي  18عنابػػػة المؤّرخ في  -التسيير بجامعة باجي مختار

 

 ُيـقـــــّرر
 

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

يير العمػوـ االقتصادية وعموـ التس القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ العموـ االقتصادية بكمية
 عنابػػػة.-بجامعة باجي مختار

العمػوـ االقتصادية وعمـو  تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ العموـ االقتصادية بكمية :2المادة 
 عنابػػػة، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.-التسيير بجامعة باجي مختار

ىذا  عنابػػػة، كل فيما يخصو، بتطبيق-ر جامعة باجي مختاريكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف ومدي :3المادة 
 القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

 2021 جوان 28 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 الذي يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية 2021جوان  28المؤرخ في  750 رقـمممحــق بالقـرار 
 ــةعنابـ-العمـوم االقتصادية وعموم التسيير بجامعة باجي مختار لقسم العموم االقتصادية بكمية

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجنة العممية لمقسـ لرباع اليادؼ 1
 رئيس القسـ دباح حسيف 2
 أستاذ بوريش ىشاـ 3
 أستاذ حمداوؼ الطاوس 4
 أستاذ زغيب شيرزاد 5
 أستاذ محاضر قسـ "أ" خوالد أبو بكر 6
 أستاذ محاضر قسـ "أ" عفيف ىناء 7
 عد قسـ "أ"أستاذ مسا بونعيجة نجوػ  8
 أستاذ مساعد قسـ "أ" باحمد عبد الغني 9

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية، 2021جوان  28مؤرخ في  751رقم  قــرار

 عنابـــة-باجي مختار العمـوم االقتصادية وعموم التسيير بجامعة لقسم عموم التسيير بكمية
 

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

 .المعّدؿ والمتّمـ بتنظيـ جامعة عنابة وسيرىا،
 2021سنة  فبراير 21الموافق  1442عاـ  رجب 9خ في المؤرّ  78-21لمرسوـ الرئاسي رقـ بمقتضى ا -

 .المعّدؿ والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة،
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 غشت سنة 23الموافق  1424جمادػ الثانية عاـ  24 المؤرخ في 279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
 .الذؼ يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ 2003

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

العمػوـ االقتصادية وعمـو  وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ عموـ التسيير بكمية -
 .2021جانفي  18عنابػػػة المؤّرخ في  -ارالتسيير بجامعة باجي مخت

 

 ُيـقـــــّرر
 

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

العمػوـ االقتصادية وعموـ التسيير  سمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ عموـ التسيير بكميةالقائمة اال
 عنابػػػة.-بجامعة باجي مختار

العمػوـ االقتصادية وعموـ التسيير  تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ عموـ التسيير بكمية :2المادة 
 مجدوؿ الممحق بيذا القرار.عنابػػػة، وفقا ل-بجامعة باجي مختار

ىذا  عنابػػػة، كل فيما يخصو، بتطبيق-يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف ومدير جامعة باجي مختار :3المادة 
 القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

 2021 جوان 28 فيحرر بالجزائر 
 يوزير التعميم العالي والبحث العمم

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 الذي يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية 2021جوان  28المؤرخ في  751 رقـمممحــق بالقـرار 
 عنابـــة-العمـوم االقتصادية وعموم التسيير بجامعة باجي مختار التسيير بكميةلقسم عموم 

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجنة العممية لمقسـ بنية عمر 1
 رئيس القسـ طويل حسونة 2
 أستاذ بوقمقوؿ اليادؼ 3
 أستاذ ساليمي أحمد 4
 أستاذ عولمي بسمة 5
 سـ "أ"أستاذ محاضر ق حولي دمحم  6
 أستاذ محاضر قسـ "ب" بوخضير وحيد 7
 أستاذ مساعد قسـ "أ" جبار سمير 8
 أستاذ مساعد قسـ "أ" زمولي نبيمة 9

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية، 2021جوان  28مؤرخ في  752رقم  قــرار
 عنابـــة-العمـوم االقتصادية وعموم التسيير بجامعة باجي مختار م العموم المالية بكميةلقس

 

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

 .ـالمعّدؿ والمتمّ  بتنظيـ جامعة عنابة وسيرىا،
 2021سنة  فبراير 21الموافق  1442عاـ  رجب 9خ في المؤرّ  78-21لمرسوـ الرئاسي رقـ بمقتضى ا -

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

 .د الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـالذؼ يحّدد مياـ الجامعة والقواع 2003
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .الذؼ يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
العمػوـ االقتصادية وعمـو  ـ المالية بكميةوبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ العمو  -

 .2021جانفي  18عنابػػػة المؤّرخ في -التسيير بجامعة باجي مختار
 

 ُيـقـــــّرر
 

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

العمػوـ االقتصادية وعموـ التسيير  القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ العموـ المالية بكمية
 عنابػػػة.-بجامعة باجي مختار

العمػوـ االقتصادية وعموـ التسيير  تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ العموـ المالية بكمية :2المادة 
 عنابػػػة، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.-بجامعة باجي مختار

ىذا  عنابػػػة، كل فيما يخصو، بتطبيق-يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف ومدير جامعة باجي مختار :3المادة 
 عممي.القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث ال

 2021 جوان 28 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 الذي يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية 2021ان جو  28المؤرخ في  752 رقـمممحــق بالقـرار 
 عنابـــة-العمـوم االقتصادية وعموم التسيير بجامعة باجي مختار لقسم العموم المالية بكمية

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجنة العممية لمقسـ ىواـ جمعة  1
 رئيس القسـ سماش كماؿ 2
 ذأستا بف عمارة منصور 3
 أستاذ جاوحدو رضا 4
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 أستاذ محاضر قسـ "أ" صالحي دمحم يزيد 5
 أستاذ محاضر قسـ "أ" أوضايفية لمياء 6
 أستاذ محاضر قسـ "أ" مطرؼ عواطف 7
 أستاذ مساعد قسـ "أ" بوفطيمة فاروؽ  8
 أستاذ مساعد قسـ "أ" خطاب ميدؼ 9

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية ، 2021جوان  28مؤرخ في  753رقم  قــرار

 عنابـــة-بجامعة باجي مختار العمــــوم لقسم البيولوجيا بكمية
 

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

 .المعّدؿ والمتّمـ بتنظيـ جامعة عنابة وسيرىا،
 2021سنة  فبراير 21الموافق  1442عاـ  رجب 9خ في المؤرّ  78-21لمرسوـ الرئاسي رقـ بمقتضى ا -

 .المعّدؿ والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة،
 غشت سنة 23الموافق  1424نية عاـ جمادػ الثا 24 المؤرخ في 279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

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

 .يالذؼ يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العمم
 -العمػػػػوـ بجامعة باجي مختار وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ البيولوجيا بكمية -

 .2021جانفي  10عنابػػػة المؤّرخ في 
 

 ُيـقـــــّرر
 

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

 عنابػػػة.-العمػػػػـو بجامعة باجي مختار القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ البيولوجيا بكمية
عنابػػػة،  -العمػػػػـو بجامعة باجي مختار ولوجيا بكميةتحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ البي :2المادة 

 وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.
ىذا  عنابػػػة، كل فيما يخصو، بتطبيق-يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف ومدير جامعة باجي مختار: 3المادة 

 القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
 2021 جوان 28 فير بالجزائر حر 

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

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 الذي يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية 2021جوان  28المؤرخ في  753رقـم ممحــق بالقـرار 
 عنابـــة-بجامعة باجي مختار العمــــوم لقسم البيولوجيا بكمية

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجنة العممية لمقسـ بوجميدة حميد 1
 رئيس القسـ شرنيف سوسف 2
 أستاذ بوخروفة سكراوؼ فرياؿ 3
 أستاذ ىباشي وفاء 4
 أستاذ زبرطعي ىناء 5
 أستاذ محاضر قسـ "أ" مداد حمزة آماؿ 6
 أستاذ محاضر قسـ "أ" بوطابية تريعة صميحة 7
 أستاذ مساعد قسـ "أ" زرارؼ لبيبة 8
 أستاذ مساعد قسـ "أ" براية ممكة ىجيرة 9

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية ، 2021جوان  28في  مؤرخ 754رقم  قــرار

 عنابـــة-بجامعة باجي مختار العمــــوم لقسم عموم البحار بكمية
 

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

 .المعّدؿ والمتّمـ نظيـ جامعة عنابة وسيرىا،بت
 2021سنة  فبراير 21الموافق  1442عاـ  رجب 9خ في المؤرّ  78-21لمرسوـ الرئاسي رقـ بمقتضى ا -

 المعّدؿ، والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة،
 سنةغشت  23الموافق  1424جمادػ الثانية عاـ  24 المؤرخ في 279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

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

 .الذؼ يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
 -العمػػػػوـ بجامعة باجي مختار ّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ عموـ البحار بكميةوبناًء عمى محضر انتخاب مم -

 .2020ديسمبر  22عنابػػػة المؤّرخ في 
 

 ُيـقـــــّرر
 

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

 عنابػػػة.-العمػػػػـو بجامعة باجي مختار القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ عمـو البحار بكمية
 -بجامعة باجي مختارالعمػػػػوـ  تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ عموـ البحار بكمية :2المادة 

 عنابػػػة، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.
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ىذا  عنابػػػة، كل فيما يخصو، بتطبيق-يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف ومدير جامعة باجي مختار :3المادة 
 القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

 2021 جوان 28 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 ية ألعضاء المجنة العمميةالذي يحّدد القائمة االسم 2021جوان  28المؤرخ في  754رقـم ممحــق بالقـرار 
 عنابـــة-بجامعة باجي مختار العمــــوم لقسم عموم البحار بكمية

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجنة العممية لمقسـ شاوؼ المية 1
 رئيس القسـ درباؿ فريد 2
 أستاذ جبار عبد هللا برىاف 3
 أستاذ قارة دمحم ىشاـ 4
 قسـ "أ" أستاذ محاضر عزوز زوبير 5
 أستاذ محاضر قسـ "ب" بودينار أحمد سفياف 6
 أستاذ مساعد قسـ "أ" مسرار ياسيف 7

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية، 2021جوان  28مؤرخ في  755رقم  قــرار

 عنابـــة-بجامعة باجي مختار ـومالعمـــ لقسم الكيمياء بكمية
 

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

 .المعّدؿ والمتّمـ بتنظيـ جامعة عنابة وسيرىا،
 2021سنة  فبراير 21الموافق  1442عاـ  رجب 9خ في المؤرّ  78-21لمرسوـ الرئاسي رقـ بمقتضى ا -

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

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

 .الذؼ يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
 -العمػػػػوـ بجامعة باجي مختار وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ الكيمياء بكمية -

 .2021جانفي  06ؤّرخ في عنابػػػة الم
 

 ُيـقـــــّرر
 

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

 عنابػػػة.-العمػػػػـو بجامعة باجي مختار نة العممية لقسـ الكيمياء بكميةالقائمة االسمية ألعضاء المج
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عنابػػػة، -العمػػػػوـ بجامعة باجي مختار تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الكيمياء بكمية :2المادة 
 وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.

ىذا  عنابػػػة، كل فيما يخصو، بتطبيق-يف ومدير جامعة باجي مختارالتكو يكمف المدير العاـ لمتعميـ و  :3المادة 
 القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

 2021 جوان 28 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 الذي يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية 2021جوان  28المؤرخ في  755 رقـمممحــق بالقـرار 
 عنابـــة-بجامعة باجي مختار العمــــوم لقسم الكيمياء بكمية

 لصفـةا االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجنة العممية لمقسـ فركوس فؤاد 1
 رئيس القسـ ىامل عبد هللا 2
 أستاذ مرابط منية 3
 أستاذ زرور سوسف 4
 أستاذ ميزؼ عبد القادر 5
 أستاذ محاضر قسـ "أ" بوخويط آماؿ  6
 أستاذ محاضر قسـ "ب" بوزوينة عبد السالـ 7
 أستاذ مساعد قسـ "أ" وناب بشير 8
 أستاذ مساعد قسـ "أ" منيرة دالي 9

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية، 2021جوان  28مؤرخ في  756رقم  قــرار

 عنابـــة-بجامعة باجي مختار العمــــوم لقسم الكيمياء الحيوية بكمية
 

 الي والبحث العممي،إن وزير التعميم الع
والمتعّمق  1984غشت سنة  18الموافق  1404ذؼ القعدة عاـ  21المؤرخ في  214-84بمقتضى المرسوـ رقـ  -

 .المعّدؿ والمتّمـ بتنظيـ جامعة عنابة وسيرىا،
 2021سنة  فبراير 21الموافق  1442عاـ  رجب 9خ في المؤرّ  78-21لمرسوـ الرئاسي رقـ بمقتضى ا -

 .المعّدؿ ف أعضاء الحكومة،والمتضّمف تعيي
 غشت سنة 23الموافق  1424جمادػ الثانية عاـ  24 المؤرخ في 279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

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

 .الذؼ يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
العمػػػػوـ بجامعة باجي  وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ الكيمياء الحيوية بكمية -

 .2021جانفي  05عنابػػػة المؤّرخ في -مختار
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 ُيـقـــــّرر
 

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

-ػػوـ بجامعة باجي مختارالعمػػ القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الكيمياء الحيوية بكمية
 عنابػػػة.

 -العمػػػػوـ بجامعة باجي مختار تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الكيمياء الحيوية بكمية :2المادة 
 عنابػػػة، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.

ىذا  ابػػػة، كل فيما يخصو، بتطبيقعن-يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف ومدير جامعة باجي مختار :3المادة 
 القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

 2021 جوان 28 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 الذي يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية 2021جوان  28المؤرخ في  756رقـم ممحــق بالقـرار 
 عنابـــة-بجامعة باجي مختار العمــــوم لقسم الكيمياء الحيوية بكمية

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجنة العممية لمقسـ بوطبة عيسى 1
 رئيس القسـ رانس زيداف 2
 أستاذ مصارح محفوظ 3
 أستاذ بومنجل آماؿ 4
 أستاذ برجـ ىجيرة 5
 أستاذ محاضر قسـ "ب" راموؿ عبير 6
 أستاذ محاضر قسـ "ب" بوراوؼ ىدػ 7

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية، 2021جوان  28مؤرخ في  757رقم  قــرار

 عنابـــة-بجامعة باجي مختار العمــــوم لقسم الرياضيات بكمية
 

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

 .المعّدؿ والمتّمـ بتنظيـ جامعة عنابة وسيرىا،
 2021سنة  فبراير 21الموافق  1442عاـ  رجب 9خ في المؤرّ  78-21لمرسوـ الرئاسي رقـ بمقتضى ا -

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

 .الذؼ يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ 2003
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 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
 .الذؼ يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي

 -العمػػػػوـ بجامعة باجي مختار اب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ الرياضيات بكميةوبناًء عمى محضر انتخ -
 .2020ديسمبر  27عنابػػػة المؤّرخ في 

 

 ُيـقـــــّرر
 

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

 عنابػػػة.-العمػػػػـو بجامعة باجي مختار القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الرياضيات بكمية
 -جامعة باجي مختارالعمػػػػوـ ب تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الرياضيات بكمية :2المادة 

 عنابػػػة، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.
ىذا  عنابػػػة، كل فيما يخصو، بتطبيق-يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف ومدير جامعة باجي مختار :3المادة 

 القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
 2021 جوان 28 فيحرر بالجزائر 

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

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ة ألعضاء المجنة العمميةالذي يحّدد القائمة االسمي 2021جوان  28المؤرخ في  757 رقـمممحــق بالقـرار 

 عنابـــة-بجامعة باجي مختار العمــــوم لقسم الرياضيات بكمية
 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجنة العممية لمقسـ غانـ رضواف 1
 رئيس القسـ بوراس دمحم الشريف 2
 أستاذ بوكريوة خالد 3
 أستاذ ساكر حساف 4
 أستاذ كوش محي الديف 5
 أستاذ محاضر قسـ "أ"  لميفصحارؼ دمحم 6
 أستاذ محاضر قسـ "ب" خوجة نواؿ 7
 أستاذ مساعد قسـ "أ" لوابدية حسيف 8
 أستاذ مساعد قسـ "أ" يوسفي أسماء 9

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 عضاء المجنة العمميةيحدد القائمة االسمية أل، 2021جوان  28مؤرخ في  758رقم  قــرار

 عنابـــة-بجامعة باجي مختار العمــــوم لقسم الفيزياء بكمية
 

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

 .المعّدؿ والمتّمـ بتنظيـ جامعة عنابة وسيرىا،
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 2021سنة  فبراير 21الموافق  1442عاـ  رجب 9خ في المؤرّ  78-21لمرسوـ الرئاسي رقـ قتضى ابم -
 .المعّدؿ والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة،

 غشت سنة 23الموافق  1424جمادػ الثانية عاـ  24 المؤرخ في 279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
 .اصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـالذؼ يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخ 2003

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

 -العمػػػػوـ بجامعة باجي مختار كميةوبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ الفيزياء ب -
 .2021جانفي  06عنابػػػة المؤّرخ في 

 

 ُيـقـــــّرر
 

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

 عنابػػػة. -العمػػػػـو بجامعة باجي مختار القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الفيزياء بكمية
عنابػػػة، -العمػػػػوـ بجامعة باجي مختار تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الفيزياء بكمية :2المادة 

 قرار.وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا ال
ىذا  عنابػػػة، كل فيما يخصو، بتطبيق-يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف ومدير جامعة باجي مختار :3المادة 

 القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
 2021 جوان 28 فيحرر بالجزائر 

 وزير التعميم العالي والبحث العممي
 زيانأ.د عبد الباقي بن 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 الذي يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية 2021جوان  28المؤرخ في  758 رقـمممحــق بالقـرار 

 عنابـــة-بجامعة باجي مختار العمــــوم لقسم الفيزياء بكمية
 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجنة العممية لمقسـ دريسي عبد العزيز 1
 رئيس القسـ شيباني عالوة 2
 أستاذ بوعسمة عبد العزيز 3
 أستاذ مراجي حسيف 4
 أستاذ حجوجة بوزيد 5

 أستاذ محاضر قسـ "أ" درابمية سامية 6
 حاضر قسـ "ب"أستاذ م بومعزة عقيمة 7

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي  2021جوان  29مؤرخ في  759رقم  قــرار
 عنابـــة-لكمية عموم األرض بجامعة باجي مختار

 

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

 .المعّدؿ والمتّمـ بتنظيـ جامعة عنابة وسيرىا،
 2021سنة  فبراير 21الموافق  1442عاـ  رجب 9خ في المؤرّ  78-21لمرسوـ الرئاسي رقـ بمقتضى ا -

 .المعّدؿ والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة،
 غشت سنة 23الموافق  1424جمادػ الثانية عاـ  24 المؤرخ في 279-03رسوـ التنفيذؼ رقـ وبمقتضى الم -

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

 .ذؼ يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العمميال
عنابػػػة  -وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجمس العممي لكمية عموـ األرض بجامعة باجي مختار -

 .2021جانفي  06المؤّرخ في 
 ُيـقـــــّرر

 

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

 عنابػػػة.-تحديد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية عمـو األرض بجامعة باجي مختار
عنابػػػة، وفقا -عموـ األرض بجامعة باجي مختار س العممي لكميةتحدد القائمة االسمية ألعضاء المجم :2المادة 

 لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.
عنابػػػة، كل فيما يخصو، بتطبيق ىذا -يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف ومدير جامعة باجي مختار :3المادة 

 القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
 2021 جوان 29 فيرر بالجزائر ح

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

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي  2021جوان  29المؤرخ في  759رقم رارــق بالقـــممح

 عنابـــة-بجامعة باجي مختار لكمية عموم األرض
 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجمس العممي لمكمية، ممّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عف قسـ المناجـ جوامع دمحم الشريف 1
 عميد الكمية لعرابة عبد العزيز 2
 نائب العميد مكّمف بالدراسات والمسائل المرتبطة بالطمبة بي دمحمشطي 3
 نائب العميد مكّمف بما بعد التدّرج والبحث العممي والعالقات الخارجية بف حمزة موسى 4
 رئيس قسـ التييئة مالخ أمينة 5
 رئيس قسـ اليندسة المعمارية نحاؿ أحمد 6
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 رئيس قسـ الجيولوجيا بوغريرة نبيل 7
 رئيس قسـ المناجـ ايب عبد السالـش 8
 رئيس المجنة العممية لقسـ التييئة عصيدؼ عبد الحق 9
 رئيس المجنة العممية لقسـ اليندسة المعمارية رحايمية حسيب 10
 رئيس المجنة العممية لقسـ الجيولوجيا محية دمحم 11
 رئيس المجنة العممية لقسـ المناجـ حفصاوؼ عبد هللا 12
 ممّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عف قسـ التييئة ماؿقسـو ج 13
 ممّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عف قسـ اليندسة المعمارية رضواف مريـ 14
 ممّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عف قسـ اليندسة المعمارية عطوؼ رضا 15
 لجيولوجياممّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عف قسـ ا جرفي سعداف 16
 ممّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عف قسـ الجيولوجيا ىاني عز الديف 17
 ممّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عف قسـ المناجـ بردودؼ السعيد 18
 ممّثل عف األساتذة المساعديف دراجي سيف الديف 19
 ممّثل عف األساتذة المساعديف ميسي مكـر 20
 ير مخبر بحثمد بوخميس أنيسة 21
 مدير مخبر بحث بوخميس قدور 22
 مدير مخبر بحث قرفية الصادؽ 23
 مدير مخبر بحث شوابي عبد المجيد 24
 مدير مخبر بحث حنوش ماني 25
 مدير مخبر بحث شافعي ىشاـ  26
 مدير مخبر بحث بونوالة دمحم 27
 مسؤوؿ المكتبة شرفي جمعة 28
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية، 2021جوان  29مؤرخ في  760رقم  قــرار
 عنابـــة-اآلداب والعموم اإلنسانية واالجتماعية بجامعة باجي مختار لقسم عمم المكتبات بكمية

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
والمتعّمق  1984غشت سنة  18الموافق  1404ذؼ القعدة عاـ  21المؤرخ في  214-84ـ بمقتضى المرسوـ رق -

 .المعّدؿ والمتّمـ بتنظيـ جامعة عنابة وسيرىا،
 2021سنة  فبراير 21الموافق  1442عاـ  رجب 9خ في المؤرّ  78-21لمرسوـ الرئاسي رقـ بمقتضى ا -

 .المعّدؿ والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة،
 غشت سنة 23الموافق  1424جمادػ الثانية عاـ  24 المؤرخ في 279-03مرسوـ التنفيذؼ رقـ وبمقتضى ال -

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

 .لذؼ يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العمميا
اآلداب والعمـو اإلنسانية  وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ عمـ المكتبات بكمية -

 .2021جانفي  11عنابػػػة المؤّرخ في -واالجتماعية بجامعة باجي مختار



  2021-الثاني الثالثي-النشرة الرسمية                      -قانونيةمديرية الشؤون ال-                     وزارة التعميم العالي والبحث العممي   402

 

 

 

 ُيـقـــــّرر
 

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

واالجتماعية  اآلداب والعموـ اإلنسانية القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ عمـ المكتبات بكمية
 عنابػػػة.-بجامعة باجي مختار

اآلداب والعموـ اإلنسانية  تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ عمـ المكتبات بكمية :2المادة 
 عنابػػػة، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.-واالجتماعية بجامعة باجي مختار

ىذا  عنابػػػة، كل فيما يخصو، بتطبيق-ويف ومدير جامعة باجي مختاريكمف المدير العاـ لمتعميـ والتك :3المادة 
 القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

 2021 جوان 29 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 الذي يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية 2021جوان  29المؤرخ في  760 رقـمممحــق بالقـرار 
 عنابـــة-راآلداب والعموم اإلنسانية واالجتماعية بجامعة باجي مختا بكمية لقسم عمم المكتبات

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجنة العممية لمقسـ نادية بف يحي 1
 رئيس القسـ آمنة بيموؿ 2
 أستاذ زىير عيف أحجر 3
 أستاذ محاضر قسـ "أ" سمية الزاحي 4
 أستاذ محاضر قسـ "ب" سميمة كوكة 5
 أستاذ مساعد قسـ "أ" جماؿ الديف بولنوار 6
 ذ مساعد قسـ "أ"أستا آماؿ ىادؼ 7

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم ، 2021جوان  29مؤرخ في  761رقم  قــرار

 ـــةعناب-اآلداب والعموم اإلنسانية واالجتماعية بجامعة باجي مختار التربية البدنية والرياضية بكمية
 

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

 .المعّدؿ والمتّمـ بتنظيـ جامعة عنابة وسيرىا،
 2021سنة  رفبراي 21الموافق  1442عاـ  رجب 9خ في المؤرّ  78-21لمرسوـ الرئاسي رقـ بمقتضى ا -

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

 .الذؼ يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ 2003
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 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
 .الذؼ يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي

اآلداب والعمـو  وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ التربية البدنية والرياضية بكمية -
 .2021جانفي  11عنابػػػة المؤّرخ في -تاراإلنسانية واالجتماعية بجامعة باجي مخ

 

 ُيـقـــــّرر
 

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

اآلداب والعموـ اإلنسانية  سمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ التربية البدنية والرياضية بكميةالقائمة اال
 عنابػػػة.-واالجتماعية بجامعة باجي مختار

اآلداب والعمـو  تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ التربية البدنية والرياضية بكمية :2المادة 
 عنابػػػة، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.-بجامعة باجي مختاراإلنسانية واالجتماعية 

ىذا  عنابػػػة، كل فيما يخصو، بتطبيق-يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف ومدير جامعة باجي مختار :3المادة 
 القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

 2021 جوان 29 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 ة ألعضاء المجنة العممية الذي يحّدد القائمة االسمي 2021جوان  29المؤرخ في  761رقـم ممحــق بالقـرار 
 عنابـــة-اآلداب والعموم اإلنسانية واالجتماعية بجامعة باجي مختار بكمية لقسم التربية البدنية والرياضية

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجنة العممية لمقسـ بف حركات دمحم الصالح 1
 رئيس القسـ زاوؼ عمي 2
 "أستاذ محاضر قسـ "أ حجاج سعد 3
 أستاذ محاضر قسـ "ب" بوكبوس دمحم لميف 4
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسميحدد ، 2021جوان  29مؤرخ في  766رقم  قــرار

 عنابـــة-اآلداب والعموم اإلنسانية واالجتماعية بجامعة باجي مختار المغة العربية وآدابيا بكمية
 

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

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

 غشت سنة 23وافق الم 1424جمادػ الثانية عاـ  24 المؤرخ في 279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
 نظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ.الذؼ يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بت 2003

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

اآلداب والعمـو  ضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ المغة العربية وآدابيا بكميةوبناًء عمى مح -
 .2021جانفي  11عنابػػػة المؤّرخ في -اإلنسانية واالجتماعية بجامعة باجي مختار

 

 ُيـقـــــّرر 
 

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

اآلداب والعموـ اإلنسانية  القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ المغة العربية وآدابيا بكمية
 عنابػػػة.-واالجتماعية بجامعة باجي مختار

اآلداب والعموـ اإلنسانية  تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ المغة العربية وآدابيا بكمية :2دة الما
 عنابػػػة، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.-واالجتماعية بجامعة باجي مختار

ىذا  كل فيما يخصو، بتطبيق عنابػػػة،-يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف ومدير جامعة باجي مختار :3المادة 
 القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

 2021 جوان 29 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 الذي يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية 2021جوان  29المؤرخ في  766رقـم ممحــق بالقـرار 
 عنابـــة-اآلداب والعموم اإلنسانية واالجتماعية بجامعة باجي مختار بكمية لقسم المغة العربية وآدابيا

 الصفـة قـباالسم والم الرقم
 رئيس المجنة العممية لمقسـ دمحم اسموغة 1
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 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم، 2021جوان  29مؤرخ في  767رقم  قــرار
 عنابـــة-باجي مختار اآلداب والعموم اإلنسانية واالجتماعية بجامعة المغة اإلنجميزية بكمية

 

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

 المعّدؿ والمتّمـ. بتنظيـ جامعة عنابة وسيرىا،
 2021سنة  فبراير 21الموافق  1442عاـ  رجب 9خ في المؤرّ  78-21لمرسوـ الرئاسي رقـ بمقتضى ا -

 .معّدؿال والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة،
 غشت سنة 23الموافق  1424جمادػ الثانية عاـ  24 المؤرخ في 279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

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

 ير التعميـ العالي والبحث العممي.الذؼ يحدد صالحيات وز 
اآلداب والعمـو اإلنسانية  وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ المغة اإلنجميزية بكمية -

 .2021جانفي  17عنابػػػة المؤّرخ في  -باجي مختارواالجتماعية بجامعة 
 

 ُيـقـــــّرر
 

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

 اآلداب والعموـ اإلنسانية ائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ المغة اإلنجميزية بكميةالق
 عنابػػػة.-واالجتماعية بجامعة باجي مختار

اآلداب والعموـ اإلنسانية  تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ المغة اإلنجميزية بكمية :2المادة 
 عنابػػػة، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.-ي مختارواالجتماعية بجامعة باج

ىذا  عنابػػػة، كل فيما يخصو، بتطبيق-التكويف ومدير جامعة باجي مختاريكمف المدير العاـ لمتعميـ و  :3المادة 
 القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

 2021 جوان 29 فيحرر بالجزائر 
 عميم العالي والبحث العمميوزير الت

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 لمجنة العممية الذي يحّدد القائمة االسمية ألعضاء ا 2021جوان  29المؤرخ في  767رقـم ممحــق بالقـرار 
 عنابـــة-اآلداب والعموم اإلنسانية واالجتماعية بجامعة باجي مختار بكمية لقسم المغة اإلنجميزية

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجنة العممية لمقسـ غوار نسريف 1
 رئيس القسـ بونخمة عبد الوىاب 2
 أستاذ  بف جدو دمحم يزيد 3
 أستاذ  حمالوؼ نعيمة 4
 أستاذ بورقبي صالح 5
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 أستاذ محاضر قسـ "أ" قريف نادية 6
 أستاذ محاضر قسـ "ب" سكراوؼ آماؿ 7
 أستاذ مساعد قسـ "أ" بف مرابط نعيـ 8
 أستاذ مساعد قسـ "أ" شمغـو وفاء 9

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية، 2021جوان  29مؤرخ في  768رقم  قــرار

 عنابـــة-اآلداب والعموم اإلنسانية واالجتماعية بجامعة باجي مختار لقسم المغة الفرنسية بكمية
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 

 
 

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

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

 غشت سنة 23الموافق  1424جمادػ الثانية عاـ  24 المؤرخ في 279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
 نظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ.الذؼ يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بت 2003

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

اآلداب والعموـ اإلنسانية  عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ المغة الفرنسية بكميةوبناًء  -
 .2021جانفي  11عنابػػػة المؤّرخ في -واالجتماعية بجامعة باجي مختار

 

 ُيـقـــــّرر
 

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

اآلداب والعموـ اإلنسانية واالجتماعية  القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ المغة الفرنسية بكمية
 عنابػػػة.-بجامعة باجي مختار

اآلداب والعموـ اإلنسانية  د القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ المغة الفرنسية بكميةتحد :2المادة 
 عنابػػػة، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.-واالجتماعية بجامعة باجي مختار

ىذا  تطبيقعنابػػػة، كل فيما يخصو، ب-يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف ومدير جامعة باجي مختار :3المادة 
 القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

 2021 جوان 29 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 الذي يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية 2021جوان  29المؤرخ في  768رقـم ممحــق بالقـرار 
 عنابـــة-اآلداب والعموم اإلنسانية واالجتماعية بجامعة باجي مختار بكمية لقسم المغة الفرنسية

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجنة العممية لمقسـ مازؼ فريد 1
 رئيس القسـ عمارة فرياؿ 2
 أستاذ  معايش ىزار 3
 أستاذ محاضر قسـ "أ" صويمح سميرة 4
 أستاذ محاضر قسـ "أ" مشرؼ المية 5
 أستاذ محاضر قسـ "أ" أوىايبية بالؿ 6
 أستاذ محاضر قسـ "ب" شحماط ريـ 7
 أستاذ مساعد قسـ "أ" بومعزة كريمة 8
 أستاذ مساعد قسـ "أ" ح منىلحال 9

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم، 2021جوان  29مؤرخ في  769رقم  قــرار

 ــةعنابـ-اآلداب والعموم اإلنسانية واالجتماعية بجامعة باجي مختار المغة اإليطالية بكمية
 

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

 .المعّدؿ والمتّمـ بتنظيـ جامعة عنابة وسيرىا،
 2021سنة  فبراير 21الموافق  1442عاـ  رجب 9خ في المؤرّ  78-21لمرسوـ الرئاسي رقـ بمقتضى ا -

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

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

 .الذؼ يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
اآلداب والعموـ اإلنسانية  وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ المغة اإليطالية بكمية -

 .2021جانفي  11ػة المؤّرخ في عنابػػ -واالجتماعية بجامعة باجي مختار
 

 ُيـقـــــّرر
 

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

اآلداب والعموـ اإلنسانية  ء المجنة العممية لقسـ المغة اإليطالية بكميةالقائمة االسمية ألعضا
 عنابػػػة.-واالجتماعية بجامعة باجي مختار
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اآلداب والعموـ اإلنسانية  تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ المغة اإليطالية بكمية :2المادة 
 قا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.عنابػػػة، وف-واالجتماعية بجامعة باجي مختار

ىذا  عنابػػػة، كل فيما يخصو، بتطبيق-يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف ومدير جامعة باجي مختار :3المادة 
 القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

 2021 جوان 29 فيحرر بالجزائر 
 لعمميوزير التعميم العالي والبحث ا
 أ.د عبد الباقي بن زيان

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 الذي يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية 2021جوان  29المؤرخ في  769 رقـمممحــق بالقـرار 
 عنابـــة-اآلداب والعموم اإلنسانية واالجتماعية بجامعة باجي مختار بكمية لمغة اإليطاليةلقسم ا

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجنة العممية لمقسـ مريبوط قدور 1
 رئيس القسـ حشوؼ أمينة 2
 أستاذ محاضر قسـ "أ" تريكي صندرة صبرينة 3
 أستاذ محاضر قسـ "ب" برنيس وفاء 4
 أستاذ محاضر قسـ "ب" ممواح سفياف 5
 أستاذ مساعد قسـ "أ" بولكور وىيبة 6
 أستاذ مساعد قسـ "أ" جدايدؼ حياة 7

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية ، 2021جوان  29مؤرخ في  770رقم  قــرار

 عنابـــة-اآلداب والعموم اإلنسانية واالجتماعية بجامعة باجي مختار رجمة بكميةلقسم الت
 

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

 .المعّدؿ والمتّمـ بتنظيـ جامعة عنابة وسيرىا،
 2021سنة  فبراير 21الموافق  1442عاـ  رجب 9خ في المؤرّ  78-21لمرسوـ الرئاسي رقـ ى ابمقتض -

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

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

 ير التعميـ العالي والبحث العممي.الذؼ يحدد صالحيات وز 
اآلداب والعموـ اإلنسانية  وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ الترجمة بكمية -

 .2021جانفي  11عنابػػػة المؤّرخ في  -واالجتماعية بجامعة باجي مختار
 

 

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

واالجتماعية  اآلداب والعموـ اإلنسانية القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الترجمة بكمية
 عنابػػػة.-بجامعة باجي مختار

انية واالجتماعية اآلداب والعموـ اإلنس تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الترجمة بكمية :2المادة 
 عنابػػػة، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار. -بجامعة باجي مختار

ىذا  عنابػػػة، كل فيما يخصو، بتطبيق-يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف ومدير جامعة باجي مختار: 3المادة 
 القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

 2021 جوان 29 فيائر حرر بالجز 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 ّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العمميةالذي يح 2021جوان  29المؤرخ في  770 رقـمممحــق بالقـرار 
 عنابـــة-اآلداب والعموم اإلنسانية واالجتماعية بجامعة باجي مختار بكمية لقسم الترجمة

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجنة العممية لمقسـ سعاد شقروف  1
 رئيس القسـ الشريف بوشحداف  2
 أستاذ محاضر قسـ "ب" نجية قرفية 3
 أستاذ محاضر قسـ "ب" ىاجر ذيب 4
 أستاذ محاضر قسـ "ب" ياسمينة لعواشرية 5
 أستاذ مساعد قسـ "أ" فريد شحماط 6
 أستاذ مساعد قسـ "أ" فراح حفياف 7

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 سمية ألعضاء المجمس العممييحدد القائمة اال، 2021جوان  29مؤرخ في  771رقم  قــرار

 عنابـــة-لكمية اآلداب والعموم اإلنسانية واالجتماعية بجامعة باجي مختار
 

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

 .معّدؿ والمتّمـال بتنظيـ جامعة عنابة وسيرىا،
 2021سنة  فبراير 21الموافق  1442عاـ  رجب 9خ في المؤرّ  78-21لمرسوـ الرئاسي رقـ بمقتضى ا -

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

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

 .الذؼ يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
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ي لكمية اآلداب والعمـو اإلنسانية واالجتماعية بجامعة وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجمس العمم -
 .2021جانفي  17ابػػػة المؤّرخ في عن -باجي مختار

 

 ُيـقـــــّرر
 

 

جمادػ الثانية  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذؼ رقـ  44و 43تطبيقا ألحكاـ المادتيف  المادة األولى:
ّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى ، المع2003غشت سنة  23الموافق  1424عاـ 

تحديد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية اآلداب والعموـ اإلنسانية واالجتماعية بجامعة 
 عنابػػػة. -باجي مختار

عية بجامعة باجي اآلداب والعموـ اإلنسانية واالجتما تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية :2المادة 
 عنابػػػة، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.-مختار

عنابػػػة، كل فيما يخصو، بتطبيق ىذا -يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف ومدير جامعة باجي مختار :3المادة 
 القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

 2021 جوان 29 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 سمية ألعضاء المجمس العمميالذي يحدد القائمة اال 2021جوان  29المؤرخ في  771رقم  رارــق بالقـــممح
 عنابـــة-بجامعة باجي مختار لكمية اآلداب والعموم اإلنسانية واالجتماعية

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجمس العممي لمكمية، ممّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عف قسـ المغة العربية وآدابيا خفيف عمي 1
 عميد الكمية وحيدة سعدؼ 2
 نائب العميد مكّمف بالدراسات والمسائل المرتبطة بالطمبة نصر يوسفم 3
 نائب العميد مكّمف بما بعد التدّرج والبحث العممي والعالقات الخارجية لرقـ عز الديف 4
 رئيس قسـ عمـ النفس بومنقار مراد 5
 رئيس قسـ عمـو اإلعالـ واالتصاؿ عيوني نجـ الديف 6
 سـ عمـ االجتماعرئيس ق مناجمية اليذبة 7
 رئيس قسـ التاريخ جواد عبد المطيف 8
 رئيس قسـ المغة اإليطالية حشوؼ أمينة 9
 رئيس قسـ المغة اإلنجميزية بونخمة عبد الوىاب 10
 رئيس قسـ الترجمة بوشيداف الشريف 11
 رئيس قسـ المغة العربية وآدابيا شكيل عبد الحميد 12
 ـ الفمسفةرئيس قس بف خميف عبد المالؾ 13
 رئيس قسـ عمـ المكتبات بيموؿ أمينة 14
 رئيس قسـ التربية البدنية والرياضية زاوؼ عمي 15
 رئيس قسـ المغة الفرنسة عمارة فرياؿ 16
 رئيس المجنة العممية لقسـ عمـ النفس عبيد مراد 17
 رئيس المجنة العممية لقسـ عمـو اإلعالـ واالتصاؿ العيفة جماؿ 18
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 رئيس المجنة العممية لقسـ المغة اإليطالية ط قدورمريبو  19
 رئيس المجنة العممية لقسـ المغة الفرنسة مازؼ فريد 20
 رئيس المجنة العممية لقسـ المغة اإلنجميزية غوار نسريف 21
 رئيس المجنة العممية لقسـ عمـ المكتبات بف يحي نادية 22
 غة العربية وآدابيارئيس المجنة العممية لقسـ الم سموغة دمحم 23
 رئيس المجنة العممية لقسـ الترجمة سعاد شقروف  24
 رئيس المجنة العممية لقسـ عمـ االجتماع سعيدؼ فريدة 25
 رئيس المجنة العممية لقسـ التربية البدنية والرياضية بف حركات دمحم الصالح 26
 رئيس المجنة العممية لقسـ التاريخ بوفروؾ فاتح 27
 ممّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عف قسـ عمـ النفس دمحم الشريفشريبط  28
 ممّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عف قسـ عمـ النفس ىريو دزاير 29
 ممّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عف قسـ عمـ االجتماع بوطرفة نواؿ 30
 قسـ عمـ االجتماع ممّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عف صالح بوشارب مريـ 31
 ممّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عف قسـ عمـو اإلعالـ واالتصاؿ آيت طالب نورة 32
 ممّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عف قسـ عمـو اإلعالـ واالتصاؿ عرامة كريمة 33
 ممّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عف قسـ التاريخ روابحي العياشي 34
 ممّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عف قسـ التاريخ يوسفي صرىودة 35
 ممّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عف قسـ عمـ المكتبات عيف أحجر زىير 36
 ممّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عف قسـ المغة الفرنسة ممواح صبرينة 37
 المغة الفرنسةممّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عف قسـ  معايش ىزار 38
 ممّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عف قسـ المغة اإلنجميزية قريف نادية 39
 ممّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عف قسـ المغة اإليطالية تريكي صندرا صبرينة 40
 ممّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عف قسـ المغة العربية وآدابيا عطاب كماؿ 41
 ممّثل عف األساتذة المساعديف ميدؼ بولوداني 42
 ممّثل عف األساتذة المساعديف شحماط فريد 43
 مدير مخبر بحث حنوف عبد المجيد 44
 مدير مخبر بحث بركاوؼ ميمود 45
 مدير مخبر بحث كربوش رمضاف 46
 مدير مخبر بحث مانع دمحم 47
 مدير مخبر بحث زاوؼ حسيف 48
 بحث مدير مخبر رواينية الطاىر 49
 مدير مخبر بحث شوية سيف اإلسالـ 50
 مدير مخبر بحث خمفاوؼ شمس ضيات 51
 مدير مخبر بحث مربوحة بولحباؿ نوار 52
 مدير مخبر بحث كحيل سعيدة 53
 مدير مخبر بحث قاضي لطيفة 54
 مسؤوؿ المكتبة صالوتشي عبد الحميد 55

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 الكيمياءيحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس كمية ، 2021جوان  29 مؤرخ في 772رقم  قــرار
 جامعة وىران لمعموم والتكنولوجيالدى 

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، 1984سنة  غشت 18 الموافق 1404ذؼ القعدة عاـ  21المؤرخ في  212-84بمقتضى المرسوـ رقـ  -

 .المعدؿ والمتمـ ،وىراف لمعموـ والتكنولوجيا وسيرىاوالمتضمف إنشاء جامعة 
، 2021سنة  فبراير 21الموافق  1442عاـ  رجب 9المؤرخ في  78-21بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ و  -

  .المعدؿوالمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
غشت سنة  23الموافق  1424ية عاـ جمادػ الثان 24المؤرخ في  279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 39و 37، الذؼ يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدؿ والمتمـ، ال سيما المادتاف 2003
 .منو

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

لدػ  الكيمياء، والمتضمف إنشاء األقساـ المكونة لكمية 2013أكتوبر  7المؤرخ في  760وبمقتضى القرار رقـ  -
 . وىراف لمعمـو والتكنولوجياجامعة 

 ُيـقـــــّرر
 

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

 القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس كمية الكيمياء لدػ جامعة وىراف لمعموـ والتكنولوجيا.
في الجدوؿ  وىراف لمعموـ والتكنولوجيا لدػ جامعة تحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس كمية الكيمياء :2الـمادة 

 يذا القرار.بالممحق 
 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. :3الــمادة 

 2021 جوان 29 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 الكيمياءعضاء مجمس كمية االسمية ألقائمة الذي يحدد ال 2021جوان  29المؤرخ في  772ممحق بالقرار رقم 
 جامعة وىران لمعموم والتكنولوجيالدى 

 الصفة اإلسم والمقب
 ميد الكمية، رئيساع بف حمو عبد هللا  -
 المجمس العممي لمكمية ةرئيس مختارؼ فتيحة -
 ىندسة الكيمياءقسـ  ةرئيس خنيفي عائشة -
 ىندسة الموادرئيس قسـ  بوىنت  دمحم مصطفى  -
 الكيمياء الفيزيائيةرئيس قسـ  بف طاطة عمر -
 بحث مخبرة مدير  بوبركة الزىرة  -



  2021-الثاني الثالثي-النشرة الرسمية                      -قانونيةمديرية الشؤون ال-                     وزارة التعميم العالي والبحث العممي   413

 

 

 

 بحث مدير مخبر بف عبد هللا طيب  -
 بحث مدير مخبر حجاؿ دمحم  -
 بحث مدير مخبر دباب عبد القادر -
 بحث مدير مخبر قاسيمي العربي -
 بحث مدير مخبر بحماني عبد هللا -
 بحث مدير مخبر بمقاضي دمحم -
 ىندسة الموادعف األساتذة ذوؼ مصف األستاذية عف قسـ  ةمنتخب ةممثم ثابت أوؿ زوليخة -
 ىندسة الموادف األستاذية عف قسـ عف األساتذة ذوؼ مص ةمنتخب ةممثم عوينتي ليمى -
 ىندسة الكيمياءعف األساتذة ذوؼ مصف األستاذية عف قسـ  ةمنتخب ةممثم بف يونس حسيبة -
 ىندسة الكيمياء عف األساتذة ذوؼ مصف األستاذية عف قسـ  ةمنتخب ةممثم رفاس حسنية -
 قسـ الكيمياء الفيزيائيةممثل منتخب عف األساتذة ذوؼ مصف األستاذية عف  بف دراوة عبد العزيز  -
 قسـ الكيمياء الفيزيائية ممثل منتخب عف األساتذة ذوؼ مصف األستاذية عف تشوار نورالديف -
 عف سمؾ األساتذة المساعديف ةمنتخب ةممثم زكارؼ مريـ  -
 عف سمؾ األساتذة المساعديف ةمنتخب ةممثم لخضارؼ فتيحة -
 ييف والتقنييف وعماؿ الخدماتممثل منتخب عف المستخدميف اإلدار  نعموف غالي -
 عف المستخدميف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات ةمنتخب ةممثم قادرؼ يمينة -
 ىندسة الموادعف الطمبة عف قسـ  ةمنتخب ةممثم رويسات بشرػ  -
 الكيمياء الفيزيائيةعف الطمبة عف قسـ  ةمنتخب ةممثم بيمولي صارة -
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الفيزياءيحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس كمية ، 2021جوان  29 مؤرخ في 773رقم  قــرار
 جامعة وىران لمعموم والتكنولوجيالدى 

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، 1984سنة  غشت 18 الموافق 1404ذؼ القعدة عاـ  21المؤرخ في  212-84بمقتضى المرسوـ رقـ  -

 .المعدؿ والمتمـ ،وىراف لمعموـ والتكنولوجيا وسيرىاوالمتضمف إنشاء جامعة 
 2021سنة  فبراير 21الموافق  1442عاـ  رجب 9المؤرخ في  78-21بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ و  -

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

 39و 37، الذؼ يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدؿ والمتمـ، ال سيما المادتاف 2003
 .منو

 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
 .الحيات وزير التعميـ العالي والبحث العمميالذؼ يحدد ص

لدػ  الفيزياءوالمتضمف إنشاء األقساـ المكونة لكمية  2013أكتوبر  7المؤرخ في  761وبمقتضى القرار رقـ  -
 .وىراف لمعمـو والتكنولوجياجامعة 

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

 القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس كمية الفيزياء لدػ جامعة وىراف لمعموـ والتكنولوجيا.
ء لدػ جامعة وىراف لمعموـ والتكنولوجيا في الجدوؿ تحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس كمية الفيزيا :2الـــمادة 

 الممحق بيذا القرار.
 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.: 3الـــمادة 

 2021 جوان 29 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 الذي يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس كمية الفيزياء 2021جوان  29المؤرخ في  773ممحق بالقرار رقم 
 لدى جامعة وىران لمعموم والتكنولوجيا

 الصفة المقب واإلسم 
 عميد الكمية، رئيسا عبد الغني ميموني تبوف  -
 رئيس المجمس العممي لمكمية حيادسي سعيد -
 تكنولوجية الموادرئيس قسـ  عدناف دمحم -
 الفيزياء الطاقويةقسـ  ةرئيس بيمولي سامية -
 ىندسة الفيزياءقسـ  ةرئيس صايـ أسماء -
 بحث مدير مخبر حمزاوؼ ساعد -
 بحث مدير مخبر زكرؼ نور الديف -
 بحث مخبر ةمدير  فاطمة حمداش -
 بحث مدير مخبر فرحات دمحم الصغير -
 بحث مدير مخبر بمبشير أحمد حفيع -
 ىندسة الفيزياءعف األساتذة ذوؼ مصف األستاذية عف قسـ  ةمنتخب ةممثم بف دلة سمية  -
 ىندسة الفيزياء ممثل منتخب عف األساتذة ذوؼ مصف األستاذية عف قسـ  عدلي وليد -
 تكنولوجية الموادعف األساتذة ذوؼ مصف األستاذية عف قسـ  ةمنتخب ةمثمم عقباني زىيرة -
 تكنولوجية الموادممثل منتخب عف األساتذة ذوؼ مصف األستاذية عف قسـ  زردالي مختار -
 الفيزياء الطاقويةممثل منتخب عف األساتذة ذوؼ مصف األستاذية عف قسـ  بمفار عباس  -
 الفيزياء الطاقوية ة ذوؼ مصف األستاذية عف قسـ ممثل منتخب عف األساتذ راشد جعفر -
 عف سمؾ األساتذة المساعديف ةمنتخب ةممثم زنايدؼ إلياـ زوجة سنوسي -
 عف سمؾ األساتذة المساعديف ةمنتخب ةممثم قراب ياسمينة -
 ممثل منتخب عف المستخدميف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات بوفاتح منير -
 عف المستخدميف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات ةبمنتخ ةممثم زاوؼ أماؿ -
 الفيزياء الطاقوية عف الطمبة عف قسـ  ةمنتخب ةممثم أوىيبي مختارية بشرػ  -
 ىندسة الفيزياء عف الطمبة عف قسـ  ةمنتخب ةممثم مالكي سعاد -
 تكنولوجية المواد عف الطمبة عف قسـ  ةمنتخب ةممثم حميدؼ أسماء حميمة -

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس كمية، 2021جوان  29 مؤرخ في 774رقم  قــرار
 جامعة بسكرة لدى الحقوق والعموم السياسية

 

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

  .المعدؿوالمتضمف تعييف أعضاء الحكومة، 
 1998يوليو سنة  7الموافق  1419ربيع األوؿ عاـ  13المؤرخ في  219-98وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .بسكرة، المعدؿ والمتمـوالمتضمف إنشاء جامعة 
غشت سنة  23الموافق  1424جمادػ الثانية عاـ  24في المؤرخ  279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 39و 37، الذؼ يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدؿ والمتمـ، ال سيما المادتاف 2003
 .منو

 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
 .دد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العمميالذؼ يح

الحقوؽ والمتضمف إنشاء األقساـ المكونة لكمية  2009ديسمبر  13المؤرخ في   341وبمقتضى القرار رقـ  -
 .بسكرةلدػ جامعة والعمـو السياسية 

 ُيـقـــــّرر
 

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

 .بسكرةلدػ جامعة الحقوؽ والعموـ السياسية القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس كمية 
في الجدوؿ بسكرة لدػ جامعة ـ السياسية الحقوؽ والعمو تحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس كمية  :2الـمادة 

 يذا القرار.بالممحق 
 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. :3الــمادة 

 2021 جوان 29 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس كمية الذي 2021جوان  29 مؤرخ فيال 774رقم ممحق بالقرار 
 جامعة بسكرة لدى الحقوق والعموم السياسية

 الصفة المقب واإلسم 
 الكمية، رئيساعميد  دبابش عبد الرؤوؼ -
 رئيس المجمس العممي لمكمية حوحو رمزؼ  -
 الحقوؽ  رئيس قسـ عشور نصر الديف -
 العمـو السياسيةرئيس قسـ  قريب بالؿ -
 بحث مدير مخبر عزرؼ الزيف -
 بحث مدير مخبر بف مشرؼ عبد الحميـ -
 الحقوؽ ممثل منتخب عف األساتذة ذوؼ مصف األستاذية عف قسـ  شعيب دمحم توفيق  -
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 الحقوؽ ممثل منتخب عف األساتذة ذوؼ مصف األستاذية عف قسـ  بي حسفكمي -
 العمـو السياسيةممثل منتخب عف األساتذة ذوؼ مصف األستاذية عف قسـ  بف عيسى لزىر -
 العمـو السياسية عف األساتذة ذوؼ مصف األستاذية عف قسـ  ةمنتخب ةممثم بف عبد الرزاؽ حناف -
 ألساتذة المساعديفممثل منتخب عف سمؾ ا صيد صالح -
 ممثل منتخب عف سمؾ األساتذة المساعديف عمارة عمي -
 ممثل منتخب عف المستخدميف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات بف جدو حمزة -
 ممثل منتخب عف المستخدميف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات بف عالية خالد -
 الحقوؽ عف الطمبة عف قسـ  ةمنتخب ةممثم سعدوني إكراـ -
 العمـو السياسيةممثل منتخب عف الطمبة عف قسـ  بف كادؼ طارؽ عزيز  -
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 2019فيفري   27المؤرخ في  210يعدل القرار رقم ، 2021جوان  29 مؤرخ في 775رقم  قــرار
 1جامعة الجزائرلدى العموم ية يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس كمالذي 

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، 1984غشت سنة  18الموافق  1404ذؼ القعدة عاـ  21المؤرخ في  209-84بمقتضى المرسوـ رقـ  -

 .وسيرىا، المعدؿ والمتمـ 1والمتعمق بتنظيـ جامعة الجزائر
، 2021سنة  فبراير 21الموافق  1442عاـ  رجب 9المؤرخ في  78-21بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ و  -

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

 39و 37دتاف ، الذؼ يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدؿ والمتمـ، ال سيما الما2003
 .منو

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

ـ لدػ لكمية العمو ، والمتضمف إنشاء األقساـ المكونة  2015جويمية  25لمؤرخ في  480وبمقتضى القرار رقـ  -
 .1جامعة الجزائر

يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس كمية الذؼ ،  2019فيفرؼ  27المؤرخ في  210وبمقتضى القرار رقـ  -
 .1العمـو لدػ جامعة الجزائر

 ُيـقـــــّرر
 

، والمذكور أعاله، كما ىو في 2019فيفرؼ  27المؤرخ في  210رقـ يعدؿ الجدوؿ الممحق بالقرار  المادة األولى:
 الجدوؿ الممحق بيذا القرار.

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

 2021 جوان 29 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 2019فيفري   27المؤرخ في  210الذي يعدل القرار رقم  2021جوان  29المؤرخ في  775ممحق بالقرار رقم 
 1ة الجزائرجامعلدى  العموم يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس كمية الذي 

 الصفة المقب واإلسم 
 عميد الكمية، رئيسا بف واضح عمي -
 رئيس المجمس العممي  تومي دمحم -
 رئيس قسـ عمـو الطبيعة والحياة آيت وازو عبد النور  -
 رئيس قسـ اليندسة المعمارية  وحاس رشيد -
 رئيسة قسـ الرياضيات واإلعالـ اآللي سوامي فرياؿ -
 قسـ عمـو المادة ةرئيس بف مبارؾ صبرينة  -
 قسـ عمـو المادة األستاذية عفممثمة منتخبة عف األساتذة ذوؼ مصف  شي وىيبةكلممي -
 ممثل منتخب عف األساتذة ذوؼ مصف األستاذية عف قسـ عمـو الطبيعة والحياة مناد رفيق -
 الحياةممثل منتخب عف األساتذة ذوؼ مصف األستاذية عف قسـ عمـو الطبيعة و  أوسمعاؿ دمحم الفاضل -
 ممثل منتخب عف األساتذة ذوؼ مصف األستاذية عف قسـ الرياضيات واإلعالـ اآللي بعداش عبد الرحماف -
 ممثل منتخب عف سمؾ األساتذة المساعديف ىويميمي فيصل -
 ممثل منتخب عف سمؾ األساتذة المساعديف حامق سمير -
 عف طمبة قسـ اليندسة المعمارية ةمنتخب ةممثم محموؿ حواء  -
 عف طمبة قسـ الرياضيات واإلعالـ اآللي ةمنتخب ةممثم وىاروف ذىبية ب -
 ممثمة منتخبة عف طمبة قسـ عمـو المادة بف ميسي زينب تانية  -
 ممثل منتخب عف طمبة قسـ عمـو الطبيعة والحياة باؼ بومرزاؽ فارس  -
 ماتممثمة منتخبة عف المستخدميف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخد أوداؾ سامية  -
 ممثل منتخب عف المستخدميف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات مرزوؽ سميـ  -
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 2019جوان  26المؤرخ في  999يعدل القرار رقم ، 2021جوان  29مؤرخ  في  776رقم  قــرار
 س إدارة مركز تنمية التكنولوجيات المتطورةالذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجم

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضمف و ، 1988مارس سنة  22الموافق  1408عاـ  شعباف 4المؤرخ في  61-88بمقتضى المرسوـ رقـ  -

 .منو 5السيما المادة  والمتمـ، ، المعدؿتنمية التكنولوجيات المتطورةإنشاء مركز 
 2021سنة  فبراير 21الموافق  1442عاـ رجب  9المؤرخ في  78-21سوـ الرئاسي رقـ بمقتضى المر و  -

 المعدؿ. والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
 ةنوفمبر سن 24الموافق  1432ذؼ الحجة عاـ  28المؤرخ في  396-11وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

مية ذات الطابع العممي والتكنولوجي، السيما والذؼ يحّدد القانوف األساسي النموذجي لممؤسسة العمو  2011
  .منو 13المادة 

، 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
 .الذؼ يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
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يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة مركز  الذؼ 2019جواف  26المؤرخ في  999وبمقتضى القرار رقـ  -
 تنمية التكنولوجيات المتطورة، المعدؿ.

 ُيـقـــــّرر
 

والمذكور أعاله  المعدؿ، ،2019جواف  26المؤرخ في  999تعدؿ المادة األولى مف القرار رقـ  المادة األولى:
 وتحرر كما يأتي:

 (.......................................بدون تغيير..)..........:................... المادة األولى"
 تحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة مركز تنمية التكنولوجيات المتطورة، كمايمي:

 :بالنسبة لممثمي مؤسسات الدولة 
 ،السيد صحراوؼ طاىر، ممثل الوزير  المكمف بالتعميـ العالي والبحث العممي،رئيسا 
 يحة، ممثمة عف الوزير المكمف بالمالية،السيدة جرماف صب 
 ،السيد نويصر مراد، ممثل عف وزير الدفاع الوطني 
 ةالسيد بف عربية سيد أحمد، ممثل عف الوزير المكمف بالبريد والمواصالت السمكية والالسمكي، 
 بالصناعة ، فالسيد بوديسة كماؿ، ممثل عف الوزير المكم 
  ة بالتكويف والتعميـ المينييف،فزيرة المكمالسيد ريابي زاكي زىير، ممثل عف الو 
 عمواني سيد عمي، ممثل عف المؤسسة الوطنية لنقل المحروقات وتسويقيا،  السيد 
 .السيد مزيتي ياسيف، ممثل عف اتصاالت الجزائر 
 :األعضاء اآلخرين 
 ،السيد مراد غوتي نجـ الديف / مدير المركز 
  مي،/ رئيس المجمس العم السيد حمر العيف مصطفي 
 مدير وحدة بحث،        السيد  بوغريرة يوسف / 
 مدير وحدة بحث.          السيد بنية حاج دمحم / 

 ."......................................والباقي بدون تغيير......................................"
 ث العممي.ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبح :2المادة 

 2021 جوان 29 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 المجنة البيداغوجية الوطنية  تعيين أعضاءيتضمن  ،2021 جوان 30مؤرخ في  777رقم  قــرار
  لألساتذةلممدارس العميا 

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
والمتضمف  1999أبريل سنة  4الموافق  1419ذؼ الحجة عاـ  18المؤرخ في  05 -99بمقتضى القانوف رقـ  -

 .القانوف التوجييي لمتعميـ العالي، المعدؿ والمتمـ
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 2021فبراير سنة  21الموافق  1442رجب عاـ  9المؤرخ في  78-21بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -
 .تعييف أعضاء الحكومة، المعدؿ فوالمتضم

 2008 مايو سنة 03الموافق  1429 ربيع الثاني عاـ 27المؤرخ في  130-08وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
 .المتضمف القانوف الخاص لألستاذ الباحثو 

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

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

إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لممدارس والمتضمف  2017جواف  11مؤرخ في ال 568قػرار رقـ الوبمقتضى  -
 منو. 4، ال سيما المادة ويحدد صالحيتيا وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا العميا لألساتذة

 

 ُيـقـــــّرر
 

ؼ ، والمذكور أعاله، ييد2017جواف  11مؤرخ في ال 568قػرار رقـ مف ال 4طبقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
 .المجنة البيداغوجية الوطنية لممدارس العميا لألساتذة أعضاءىذا القرار إلى تعييف 

وفقا لمجدوؿ الممحق  المجنة البيداغوجية الوطنية لممدارس العميا لألساتذة عضاءتحدد القائمة اإلسمية أل :2المادة 
 بيذا القرار.

بتطبيق ىذا القرار  ،مدارس العميا لألساتذة، كل فيما يخصوالاء يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف ومدر  :3المادة 
 الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

 2021 جوان 30 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 المجنة البيداغوجية الوطنية  تعيين أعضاءيتضمن  ،2021جوان  30المؤرخ في  777ممحق القــرار رقم 
  لممدارس العميا لألساتذة

 الصفة المؤسسة األصمية اإلسم المقب
 رئيس بوزريعة- ساتذةالمدرسة العميا لأل دمحم اليادي بوطارن 
 عضو بوزريعة- المدرسة العميا لألساتذة لمياء أوشريف
 عضو القبة- المدرسة العميا لألساتذة توفيق موساوي 

 عضو القبة- المدرسة العميا لألساتذة رابح فورار العيدي
 عضو األغواط- المدرسة العميا لألساتذة الطيب كباش
 عضو األغواط - لألساتذة المدرسة العميا عالء الدين كاكوة
 عضو التعميم التقني سكيكدة المدرسة العميا ألساتذة ناصر الدين عبد المالك خريف
 عضو التعميم التقني سكيكدة المدرسة العميا ألساتذة فيصل مزيري 
 عضو قسنطينة - المدرسة العميا لألساتذة عبد الكريم صالحي
 عضو قسنطينة - المدرسة العميا لألساتذة عادل تحوليت

 عضو وىران - المدرسة العميا لألساتذة فتيحة برحال م. قايد
 عضو وىران - المدرسة العميا لألساتذة زىرة العابد
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 عضو مستغانم - المدرسة العميا لألساتذة عبد هللا زيتوني
 عضو مستغانم - المدرسة العميا لألساتذة سنوسي بن دىينة
 عضو بوسعادة - لألساتذة المدرسة العميا حسين بمواضح
 عضو بوسعادة - المدرسة العميا لألساتذة رابح بمواضح

 عضو بشار - المدرسة العميا لألساتذة توىامي سعيداني 
 عضو بشار - المدرسة العميا لألساتذة حسين عيساني
 عضو سطيف - المدرسة العميا لألساتذة عبد الحق حمودي 
 عضو سطيف - لألساتذةالمدرسة العميا  نجيب بن عياش

 عضو ورقمة - المدرسة العميا لألساتذة بمقاسم مالكية
 عضو ورقمة - المدرسة العميا لألساتذة دمحم جريوي 
 عضو ممثل عن وزارة التربية الوطنية صونية بخوش
 عضو ممثل عن وزارة التربية الوطنية دمحم الشريف بميادي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
    2019مارس  05المؤرخ في  212يعدل القرار رقم ، 2021مؤرخ  في جوان  778رقم  قــرار

 يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة المدرسة العميا في اليندسة الكيربائية والطاقوية بوىران
 

 ر التعميم العالي والبحث العممي،إن وزي
 2021فبراير سنة  21الموافق  1442رجب عاـ  9المؤرخ في  78-21رئاسي رقـ بمقتضى المرسوـ ال -

 .تعييف أعضاء الحكومة، المعدؿ فوالمتضم
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 ير التعميـ العالي والبحث العممي.الذؼ يحدد صالحيات وز 
 2016يونيو سنة  14الموافق  1437رمضاف عاـ  9المؤرخ في  176-16قتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ وبم -

 منو. 24سة العميا، السيما المادة الذؼ يحدد القانوف األساسي النموذجي لممدر 
فبراير سنة  15الموافق   1438جمادػ االولى عاـ  18المؤرخ في  84-17وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

والمتضمف تحويل المدرسة التحضيرية في العموـ والتقنيات بوىراف، الى مدرسة عميا في اليندسة  2017
 منو. 4والطاقوية، السيما المادة  الكيربائية

الذؼ يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس إدارة  2019مارس  05المؤرخ في  212وبمقتضى القرار رقـ  -
 .ة والطاقوية بوىراف، المعدؿالمدرسة العميا في اليندسة الكيربائي

 

 ُيـقـــــّرر
 

، المعدؿ، والمذكور أعاله، كما 2019مارس  05المؤرخ في  212الجدوؿ الممحق بالقرار رقـ  يعدؿ المادة األولى:
 ىو محدد بالجدوؿ الممحق بيذا القرار.

 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. :2المادة 
 2021 جوان فيرر بالجزائر ح

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

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 لكيربائية والطاقوية بوىرانالمدرسة العميا في اليندسة ا قائمة أعضاء مجمس إدارة
 األعضاء المعينون: -1

 القطاع الصفة االسم والمقب
 ف بالتعميـ العالي والبحث العمميممثل الوزير المكم رئيسا حمو بوزياف أميف -
 ممثل الوزير المكمف بالمالية عضو سعدوت دمحم -
 الوزير المكمف بالتربية الوطنية ممثل عضو أوبمعيد عبد القادر -
 مفة بالتكويف والتعميـ المينييفممثل الوزيرة المك عضو يحمو فاطم -
 وظيفة العمومية واإلصالح اإلدارؼ ممثل السمطة المكمفة بال عضو عثماني يحيى -
 ممثل الوزير المكمف بالصناعة عضو جاب هللا فريد -
 ممثل الوزير المكمف بالطاقة عضو سباع عمر -
 تجارة والصناعةغرفة الجزائرية لمممثمة عف ال عضو عدو سعاد -
 CITALممثل عف مؤسسة  عضو سالمي اليوارؼ  -
 لصناعيةممثل عف شركة صيانة التجييزات ا عضو بف صغير عبد الرحماف -

 

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

   2019جانفي  24المؤرخ في  70يعدل القرار رقم ، 2021مؤرخ  في جوان  779رقم  قــرار
 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة المدرسة العميا لألساتذة بوىران 

 

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

 .تعييف أعضاء الحكومة، المعدؿ فوالمتضم
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 ير التعميـ العالي والبحث العممي.الذؼ يحدد صالحيات وز 
 2014غشت سنة  25الموافق  1435شواؿ عاـ  29المؤرخ في  230-14رقـ  وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ -

 منو. 4تذة بوىراف، السيما المادة والمتضمف إنشاء مدرسة عميا لألسا
 2016يونيو سنة  14الموافق  1437رمضاف عاـ  9المؤرخ في  176-16وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 منو. 24سة العميا،السيما المادة ر الذؼ يحدد القانوف األساسي النموذجي لممد
 الذؼ يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة المدرسة ،2019جانفي 24المؤرخ في  70وبمقتضى القرار رقـ  -

 العميا لألساتذة بوىراف، المعدؿ.
 ُيـقـــــّرر

والمذكور أعاله، كما  ، المعدؿ،2019جانفي  24المؤرخ في  70يعدؿ الجدوؿ الممحق بالقرار رقـ  المادة األولى:
 ىو محدد بالجدوؿ الممحق بيذا القرار.

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

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

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

 القطاع الصفة  االسم والمقب
 ف بالتعميـ العالي والبحث العمميممثل الوزير المكم رئيس بالسكة اسماعيل -
 ممثل الوزير المكمف بالمالية عضو ت دمحمسعدو  -
 الوزير المكمف بالتربية الوطنية ممثل عضو أوبمعيد عبدالقادر -
 مفة بالتكويف والتعميـ المينييفممثل الوزيرة المك عضو حمو فاطمي -
 وظيفة العمومية واإلصالح اإلدارؼ ممثل السمطة المكمفة بال عضو عثماني يحيى -
 الوزير المكمف بالصناعة ممثل عضو جاب هللا فريد -

 

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

 2019ي جانف 29المؤرخ في   74يعدل القرار رقم، 2021مؤرخ في جوان  780 رقم قــرار
 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة المركز الجامعي بتيبازة 

 

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

 تعييف أعضاء الحكومة، المعدؿ. فوالمتضم
 2005غشت سنة  16الموافق  1426رجب عاـ  11المؤرخ في  299-05نفيذؼ رقـ وبمقتضى المرسوـ الت -

 منو. 10سيره، السيما المادة الذؼ يحدد مياـ المركز الجامعي والقواعد الخاصة بتنظيمو و 
 2011غشت سنة  22الموافق  1432رمضاف عاـ  22المؤرخ في  302-11وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 منو. 2مـ،  السيما المادة ز جامعي بتيبازة،المتوالمتضمف إنشاء مرك
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 :ير التعميـ العالي و البحث العمـ.الذؼ يحدد صالحيات وز 
مة االسمية ألعضاء مجمس إدارة المركز ، الذؼ يحدد القائ2019جانفي  29المؤرخ في  74وبمقتضى القرار رقـ  -

 الجامعي بتيبازة، المعدؿ.
 ُيـقـــــّرر

 

، المعدؿ، والمذكور أعاله، كما 2019جانفي  29المؤرخ في  74يعدؿ الجدوؿ الممحق بالقرار رقـ  المادة األولى:
 ىو محدد بالجدوؿ الممحق بيذا القرار.

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

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

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 دارة المركز الجامعي بتيبازةقائمة أعضاء مجمس إ
 األعضاء المعينون: -1

 القطاع الصفة االسم والمقب
 البحث العمميممثل الوزير المكمف بالتعميـ العالي و  رئيسا بزينة دمحم  -
 ممثل الوزير المكمف بالمالية عضو زدورؼ حميد -
 لوزير  المكمفة بالتربية الوطنيةممثل ا عضو تبوف دمحم فوزؼ  -
 مفة بالتكويف والتعميـ المينييفممثمة الوزيرة المك وعض حرفوش زىية -
 ومية و اإلصالح اإلدارؼ ممثل السمطة المكمفة بالوظيفة العم عضو فشيت أبوبكر -
 لعمل والتشغيل والضماف االجتماعيممثمة الوزير المكمف با عضو بف منصور عماد -
 ممثل الوزير المكمف بالتجارة عضو حجاؿ دمحم -
 ممثل الوزير المكمف بالعدؿ عضو بوسطة مصطفى -
 لوزيرة المكمفة بالثقافة والفنوف ممثمة ا عضو طيرات صبيحة -
 ممثل الوزير المكمف باالتصاؿ عضو شاكر عبدالرحماف -
 ممثمة الوزير المكمف بالصناعة عضو عمروس صفية -
 ممثل الوالي عضو مزياف دمحم -

 

 األعضاء المنتخبون: -2
 الصفة الصفة اإلسم والمقب

 قتصادية والتجارية وعمـو التسييرممثل منتخب عف األساتذة لمعيد العمـو اال عضو كماؿديب  -
 يد العمـو اإلنسانية واالجتماعيةممثل منتخب عف األساتذة لمع عضو كموش مراد -
 ة لمعيد الحقوؽ والعمـو السياسيةممثل منتخب عف األساتذ عضو برقوؽ عبد العزيز -
 ساتذة لمعيد المغة واألدب العربياأل ممثل منتخب عف عضو لخضر عادؿ -
 ـممثل منتخب عف األساتذة لمعيد العمو  عضو ىوارؼ دمحم -
 منتخب عف سمؾ األساتذة المساعديفممثل  عضو جواىرة ادريس -
 منتخب عف سمؾ األساتذة المساعديفممثل  عضو حبوشي عبد الناصر -
 قنييف وعماؿ الخدماتدارييف والتممثمة منتخبة عف الموظفيف اإل عضو جيمي سارة -
 دارييف والتقنييف وعماؿ الخدماتممثل منتخب عف الموظفيف اإل عضو بمفيرود نسريف -
 ممثل منتخب عف الطمبة عضو بف ميموف فتحي -
 ممثل منتخب عف الطمبة عضو زوبة صييب - -
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ألعضاء مجمس إدارة جامعة جيجل اإلسميةيحدد القائمة ، 2021جوان في  مؤرخ 781رقم  قــرار
 

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

   .، المعدؿتعييف أعضاء الحكومة والمتضمف
يوليو سنة  22الموافق  1424جمادػ األولى عاـ  22المؤرخ في  258-03قـ وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ ر  -

 .منو 2والمتضمف إنشاء جامعة جيجل، المعدؿ والمتمـ، السيما المادة  2003
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غشت سنة  23الموافق  1424جمادػ الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03التنفيذؼ رقـ  وبمقتضى المرسـو -
 منو، 12اعد الخاصة بتنظيميا و سيرىا، المعدؿ و المتمـ، السيما المادة يحدد مياـ الجامعة و القو   2003

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

 ُيـقـــــّرر
 

جمادػ الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03التنفيذؼ رقـ   مف المرسـو 12ـ  المادة تطبيقا ألحكا المادة األولى:
، المعدؿ والمتمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد 2003غشت سنة  23الموافق  1424

 .جيجلالقائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة جامعة 
 في الجدوؿ الممحق ليذا القرار. جيجلرة جامعة تحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدا: 2المادة 
 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. :3المادة 

 2021 جوان حرر بالجزائر في
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 جيجلقائمة أعضاء مجمس إدارة جامعة 
 ن واألعضاء المعين -1

 القطاع الصفة االسم والمقب
 بالتعميـ العالي والبحث العممي ممثل الوزير المكمف رئيس حداد سميـ -
 ممثل الوزير المكمف بالمالية عضو بوشفة معاد -
 بالتكويف والتعميـ المينييف ةالمكمف ةممثل الوزير  عضو حالسي دمحم -
 ف بالتربية الوطنيةممثل الوزير المكم عضو زيد دمحم بشير -
 لعمل والتشغيل والضماف االجتماعيممثل الوزير المكمف با عضو نوار بشير -
 إلدارؼ وظيفة العمومية واإلصالح اممثمة السمطة المكمفة بال عضو جودو خمف هللا ن -
 ممثل الوزير المكمف بالصناعة عضو بوشماؿ دمحم لميف -
 ممثل الوزير المكمف بالعدؿ عضو شنة جماؿ -
 الوزير المكمف بالبريد والمواصالت السمكية والالسمكية ةممثم عضو خياط دليمة -
 وزير المكمف بالتجارةممثل ال عضو بف زديرة عزوز -
 ممثل الوالي عضو مكيو عمر -

 

 ن:ومنتخباألعضاء ال -2
 الييئة الصفة االسم والمقب

 عمـو الطبيعة والحياة ذوؼ مصف األستاذية لكميةعف األساتذة  ةمنتخب ةممثم عضو عكرـو سعاد -
 لكمية العمـو والتكنولوجيا  ذوؼ مصف األستاذية ممثل منتخب عف األساتذة عضو بونار نجـ الديف -
 العمـو الدقيقة واإلعالـ اآللي صف األستاذية لكميةذوؼ مممثمة منتخبة عف األساتذة  عضو مريش فايزة -
 لكمية اآلداب والمغات  ذوؼ مصف األستاذية ممثل منتخب عف األساتذة عضو بف عميور خالد -
 قتصادية والتجارية وعمـو التسييرلكمية العمـو اال  ذوؼ مصف األستاذية ممثل منتخب عف األساتذة عضو كبيش محمود -
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 لكمية الحقوؽ والعمـو السياسية  ذوؼ مصف األستاذيةمثل منتخب عف األساتذة م عضو بوشكيوة خالد -
 لكمية العمـو اإلنسانية واالجتماعية  ذوؼ مصف األستاذيةممثل منتخب عف األساتذة  عضو لعوبي يونس -
 منتخب عف سمؾ األساتذة المساعديفممثل  عضو طبوش حسيف -
 اتذة المساعديفمنتخب عف سمؾ األسممثل  عضو يحي عبد الحي -
 دارييف والتقنييف وعماؿ الخدماتممثل منتخب عف الموظفيف اإل عضو حنؾ سمير -
 دارييف والتقنييف وعماؿ الخدماتممثل منتخب عف الموظفيف اإل عضو لعرابة عبد الحميد -
 ممثل منتخب عف الطمبة عضو كرميش رضواف -
 عف  الطمبةممثل منتخب  عضو خميفوش ىاني -
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس كمية، 2021جوان  مؤرخ في 782رقم  قــرار
 بسكرة جامعة لدىالعموم الدقيقة وعموم الطبيعة والحياة 

 

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

  .المعدؿوالمتضمف تعييف أعضاء الحكومة، 
 1998يوليو سنة  7الموافق  1419ربيع األوؿ عاـ  13المؤرخ في  219-98وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 بسكرة، المعدؿ والمتمـ.والمتضمف إنشاء جامعة 
غشت سنة  23الموافق  1424جمادػ الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 39و 37سيما المادتاف ، الذؼ يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدؿ والمتمـ، ال 2003
 .منو

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

العموـ الدقيقة والمتضمف إنشاء األقساـ المكونة لكمية  2009ديسمبر  13المؤرخ في  339وبمقتضى القرار رقـ  -
 .جامعة بسكرةلدػ  وعمـو الطبيعة والحياة 

 ُيـقـــــّرر
جمادػ الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03التنفيذؼ رقـ مف المرسوـ  39تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:

، المعدؿ والمتمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد 2003غشت سنة  23الموافق  1424
 القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس كمية العمـو الدقيقة وعمـو الطبيعة والحياة  لدػ جامعة بسكرة. 

في  بسكرة لدػ جامعة  العموـ الدقيقة وعموـ الطبيعة والحياة مية ألعضاء مجمس كمية تحدد القائمة اإلس :2الـمادة 
 يذا القرار.بالجدوؿ الممحق 

 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. :3الـمادة 
 2021 جوان فيحرر بالجزائر 

 وزير التعميم العالي والبحث العممي
 بن زيانأ.د عبد الباقي 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 عضاء مجمس كميةاالسمية ألقائمة الذي يحدد ال 2021المؤرخ في جوان  782ممحق بالقرار رقم 
 جامعة بسكرة العموم الدقيقة وعموم الطبيعة والحياة لدى

 الصفة المقب واإلسم 
 عميد الكمية، رئيسا عطاؼ عبد هللا -
 رئيس المجمس العممي لمكمية تريسة صادؽ لبيب -
 اإلعالـ اآلليرئيس قسـ  جفاؿ عبد الحميد -
 الرياضياترئيس قسـ  لخذارؼ عماد الديف -
 العمـو الزراعيةرئيس قسـ  خشعي سميـ -
 لكوف عمـو األرض وارئيس قسـ  صيد صالح -
 عمـو الطبيعة والحياةقسـ  ةرئيس مقراني جميمة -
 عمـو المادة قسـ  ةرئيس نواجي مميكة -
 بحث مدير مخبر بابا حنيني دمحم شوقي  -
 بحث مدير مخبر تبرمسيف توفيق -
 بحث مدير مخبر كزار عقبة  -
 بحث مدير مخبر مغزؼ أحمد  -
 بحث مدير مخبر مصمودؼ عمي  -
 بحث مخبرمدير  سمطاني دمحم توفيق  -
 بحث مدير مخبر لعياضي زياف -
 بحث مدير مخبر مختارؼ زىير -
 بحث مدير مخبر بمعيدؼ صالح  -
 بحث مدير مخبر شالة عبد الواحد  -
 بحث مدير مخبر احفيع مختار -
 بحث مخبر ةمدير  بوخالفة حسينة حفيظة -
 لياإلعالـ اآلممثل منتخب عف األساتذة ذوؼ مصف األستاذية عف قسـ  شريف فوضيل -
 اإلعالـ اآللي ممثل منتخب عف األساتذة ذوؼ مصف األستاذية عف قسـ  عياد صييب -
 الرياضياتممثل منتخب عف األساتذة ذوؼ مصف األستاذية عف قسـ  بولخراص غرباؿ  -
 الرياضيات ممثل منتخب عف األساتذة ذوؼ مصف األستاذية عف قسـ  خمف هللا نبيل -
 العمـو الزراعيةاتذة ذوؼ مصف األستاذية عف قسـ ممثل منتخب عف األس مزردؼ فريد -
 العمـو الزراعيةممثل منتخب عف األساتذة ذوؼ مصف األستاذية عف قسـ  مسعي أحمد  -
 عمـو األرض الكوف ممثل منتخب عف األساتذة ذوؼ مصف األستاذية عف قسـ  فرحي عبد هللا -
 عمـو األرض الكوف ستاذية عف قسـ ممثل منتخب عف األساتذة ذوؼ مصف األ بوزوايد دمحم لحسف -
 عمـو الطبيعة والحياة ممثل منتخب عف األساتذة ذوؼ مصف األستاذية عف قسـ  تيطاويف دمحم  -
 عمـو الطبيعة والحياة  عف األساتذة ذوؼ مصف األستاذية عف قسـ  ةمنتخب ةممثم بوعتروس يمينة -
 عمـو المادة ة عف قسـ ممثل منتخب عف األساتذة ذوؼ مصف األستاذي دمحمؼ فرحات -
 عمـو المادة  ممثل منتخب عف األساتذة ذوؼ مصف األستاذية عف قسـ  ممكمي نجيب -
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 ممثل منتخب عف سمؾ األساتذة المساعديف ىيشر  عز الديف -
 عف سمؾ األساتذة المساعديف ةمنتخب ةممثم جوامع مناؿ -
 ييف وعماؿ الخدماتعف المستخدميف اإلدارييف والتقن ةمنتخب ةممثم بمجبل رشيدة -
 ممثل منتخب عف المستخدميف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات جابر رضا -
 اإلعالـ اآللي ممثل منتخب عف الطمبة عف قسـ  سعودؼ أيوب  -
 عمـو الطبيعة والحياةعف الطمبة عف قسـ  ةمنتخب ةممثم قدوار أماؿ  -
 اتالرياضيممثل منتخب عف الطمبة عف قسـ  حبيميز توفيق -
 العمـو الزراعيةعف الطمبة عف قسـ  ةمنتخب ةممثم بف عاتي سماح -
 عمـو المادةممثل منتخب عف الطمبة عف قسـ  بعيسى دمحم بشير -
 عمـو األرض والكوف عف الطمبة عف قسـ  ةمنتخب ةممثم عباسي أميمة -
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 2019جوان  23المؤرخ في  954يعدل القرار رقم ، 2021مؤرخ  في جوان  783رقم  قــرار
 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة المدرسة الوطنية العميا لممناجم والمعادن بعنابة

 

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

 .تعييف أعضاء الحكومة، المعدؿ فوالمتضم
 2009غشت سنة  10الموافق  1430شعباف عاـ  19المؤرخ في  253-09بمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ و  -

 .والمتضمف إنشاء المدرسة الوطنية العميا لممناجـ والمعادف بعنابة
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18في المؤرخ  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

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

 .منو 24دة الذؼ يحدد القانوف األساسي النموذجي لممدرسة العميا، السيما الما
الذؼ يحدد القائمة الإلسمية ألعضاء مجمس إدارة  2019جواف  23المؤرخ في  954وبمقتضى القرار رقـ  -

 .المدرسة الوطنية العميا لممناجـ والمعادف بعنابة، المعدؿ
 

 ُيـقـــــّرر
 

المذكور أعاله، كما ، المعدؿ، و 2019جواف  23المؤرخ في  954يعدؿ الجدوؿ الممحق بالقرار رقـ  المادة األولى:
 ىو محدد بالجدوؿ الممحق بيذا القرار.

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

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

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 العميا لممناجم والمعادن بعنابةالمدرسة الوطنية  قائمة أعضاء مجمس إدارة
 :نتخبون األعضاء الم - 2 

 الييئة الصفة االسم والمقب
 ممثل منتخب عف سمؾ األساتذة عضو رتيمة دمحم -
 سمؾ األساتذة المحاضريف قسـ "ب" ممثمة منتخبة عف عضو لمبوب سامية -
 سمؾ األساتذة المحاضريف قسـ "ب" ممثل منتخب عف عضو نطور جماؿ -
 سمؾ األساتذة المساعديف قسـ "ا" ممثمة منتخبة عف عضو محتالي ىدػ -
 سمؾ األساتذة المساعديف قسـ "ب" ممثمة منتخبة عف عضو بف دباف سميمة -
 مثل منتخب عف الموظفيف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدماتم عضو مانع وليد -
 دارييف والتقنييف وعماؿ الخدماتممثل منتخب عف الموظفيف اإل عضو درارجة عز الديف -
 ممثل منتخب عف الطمبة عضو قرقور ياسيف -
 ممثل منتخب عف الطمبة عضو بف مميؾ اسماعيل -

 

 ."......................................الباقي بدون تغييرو ......................................"
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 عموم البيطرةيحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس معيد ، 2021مؤرخ في جوان  784رقم  قــرار
 تيارتلدى جامعة 

 

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

 .المعدؿوالمتضمف تعييف أعضاء الحكومة، 
سبتمبر سنة  18الموافق  1422عاـ  جمادػ الثانية 30المؤرخ في  271-01وبمقتضى المرسـو التنفيذؼ رقـ   -

 .المعدؿ والمتمـ ،تيارت، والمتضمف إنشاء جامعة  2001
غشت سنة  23الموافق  1424جمادػ الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .منو 63، الذؼ يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدؿ والمتمـ، ال سيما المادة 2003
، 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .الذؼ يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
 عموـ البيطرة، والمتضمف إنشاء األقساـ المكونة لمعيد 2010فيفرؼ  24المؤرخ في  48وبمقتضى القرار رقـ  -

 .تيارتلدػ جامعة 
 ُيـقـــــّرر

 

جمادػ الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذؼ رقـ  63اـ المادة تطبيقا ألحك المادة األولى:
، المعدؿ والمتمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد 2003غشت سنة  23الموافق  1424

 .تيارتلدػ جامعة  عمـو البيطرةالقائمة اإلسمية ألعضاء مجمس معيد 
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يذا بفي الجدوؿ الممحق  تيارتلدػ جامعة  عموـ البيطرةة ألعضاء مجمس معيد تحدد القائمة اإلسمي :2الـمادة 
 القرار.

 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. :3الـمادة 
 2021 جوان فيحرر بالجزائر 

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

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 عضاء مجمساالسمية ألقائمة الذي يحدد ال 2021جوان  المؤرخ في 784ممحق بالقرار رقم 

 تيارتلدى جامعة  عموم البيطرة معيد
 الصفة المقب واإلسم  
 رئيسا -مدير المعيد بف عمو بوعبد هللا -
 رئيس المجمس العممي لممعيد سمس سيدؼ دمحم عمار -
 البيوطبي بيطرؼ رئيس قسـ  حميدة ىوارؼ  -
 الصحة الحيوانيةرئيس قسـ  عكرمي عمر -
 بحث مدير مخبر زيداف خالد -
 بحث مدير مخبر عقاد حبيب -
 بحث مخبر ةمدير  بف عرابة رشيدة -
 البيوطبي بيطرؼ تذة ذوؼ مصف األستاذية عف قسـ عف األسا ةمنتخب ةممثم بومزراؽ آسية -
 البيوطبي بيطرؼ ممثل منتخب عف األساتذة ذوؼ مصف األستاذية عف قسـ  عدناف منير -
 الصحة الحيوانيةممثل منتخب عف األساتذة ذوؼ مصف األستاذية عف قسـ  مراتي رشيد -
 الصحة الحيوانيةسـ ممثل منتخب عف األساتذة ذوؼ مصف األستاذية عف ق عياد دمحم أميف -
 ممثل منتخب عف سمؾ األساتذة المساعديف سميماني خالد مبروؾ -
 ممثل منتخب عف سمؾ األساتذة المساعديف حمدؼ دمحم -
 ممثل منتخب عف المستخدميف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات بولفراد عامر -
 ف وعماؿ الخدماتممثمة منتخبة عف المستخدميف اإلدارييف والتقنيي بف عمي وىيبة -
 البيوطبي بيطرؼ ممثل منتخب عف الطمبة عف قسـ  درقاوؼ يوسف -
 الصحة الحيوانيةممثل منتخب عف الطمبة عف قسـ  سعدو جموؿ -
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 تممسان إدارة جامعة ألعضاء مجمس اإلسميةيحدد القائمة ، 2021جوان  مؤرخ في 785رقم  قــرار
 

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

 ، المعدؿ.تعييف أعضاء الحكومة والمتضمف
 غشت سنة فق أوؿالموا 1409ذؼ الحجة عاـ  29المؤرخ في  138 - 89وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .منو 3والمتضمف إنشاء جامعة تممساف، المعدؿ والمتمـ، السيما المادة  ،1989
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غشت سنة  23الموافق  1424جمادػ الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03التنفيذؼ رقـ  وبمقتضى المرسـو -
 .منو 12السيما المادة الذؼ يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدؿ والمتمـ، ، 2003

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

 ُيـقـــــّرر
 

جمادػ الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03التنفيذؼ رقـ   مف المرسـو 12تطبيقا ألحكاـ  المادة  المادة األولى:
، المعدؿ والمتمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد 2003غشت سنة  23الموافق  1424

 القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة جامعة تممساف.
 ار.تحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة جامعة تممساف في الجدوؿ الممحق ليذا القر  :2المادة 
 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. :3المادة 

 2021 جوان فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 تممسان قائمة أعضاء مجمس إدارة جامعة
 ن:واألعضاء المعين -1

 القطاع الصفة اإلسم والمقب
 ممثل الوزير المكمف بالتعميـ العالي والبحث العممي رئيس بف طاطا سمير -
 ممثل الوزير المكمف بالمالية عضو جرموف عبد الكريـ -
 بالتكويف والتعميـ المينييف ةالمكمف ةممثل الوزير  عضو بناصر بمحسف -
 ممثل الوزير المكمف بالتربية الوطنية عضو بكوش حورية -
 ممثل الوزير المكمف بالعمل والتشغيل والضماف االجتماعي عضو حمزة دمحم -
 ممثل السمطة المكمفة بالوظيفة العمومية واإلصالح اإلدارؼ  عضو قدورؼ أبو األرباح -
صالح المستشفيات ممثل عضو بوخيار منصور -  الوزير المكمف بالصحة والسكاف وا 
 ممثل الوزير المكمف بالعدؿ عضو ىمساس  نور الديف -
 ممثل الوزير المكمف بالتجارة عضو بوالشعير مراد -
 والفنوف  بالثقافة ةالمكمف ةممثل الوزير  عضو بودفمة أميف -
 ةممثل الوزير المكمف بالسكف والعمراف والمدين عضو غيمور أحمد -
 ممثل الوزير المكمف بالصناعة عضو بف قيدة زياف -
 ممثل الوزير المكمف بالفالحة والتنمية الريفية عضو قاضي طاىر -
 التييئة العمرانيةبالداخمية والجماعات المحمية و الوزير المكمف  ةممثم عضو مجاىد رحمة -
 ممثل الوالي عضو رممي يزيد -
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 ن:واألعضاء المنتخب -2
 الييئة الصفة االسم والمقب

 اإلنسانية والعمـو اإلجتماعيةلكمية العمـو  ذوؼ مصف األستاذيةممثل منتخب عف األساتذة  ضو لعايب عمر -
 الحقوؽ والعمـو السياسيةلكمية  ذوؼ مصف األستاذية ممثل منتخب عف األساتذة عضو عياد دمحم سمير -
 العمـومية لك ذوؼ مصف األستاذية ممثل منتخب عف األساتذة عضو يبدرؼ مصطفى -
 الطبلكمية  ذوؼ مصف األستاذيةعف األساتذة  ةمنتخب ةممثم عضو مصمي نعيمة -
 اآلداب والمغاتممثل منتخب عف األساتذة لكمية  عضو بف مالؾ حبيب -
  قتصادية والتجارية وعمـو التسييرالعمـو اإللكمية  ذوؼ مصف األستاذية ممثل  منتخب عف األساتذة عضو العشعاشي مريـ -
 بيعة والحياة وعمـو األرض والكوف عمـو الطعف األساتذة لكمية  ةمنتخب  ةممثم عضو د الالوؼ حسايف كريمةعب -
 التكنولوجيالكمية  ذوؼ مصف األستاذيةممثل منتخب عف األساتذة  عضو حاج عبد القادر  -
 التطبيقية العمـو والتقنيات لمعيد ذوؼ مصف األستاذيةممثل  منتخب عف األساتذة  عضو جابو نسيـ -
 ممثل منتخب عف سمؾ األساتذة المساعديف عضو قوار عاد -
 ممثل منتخب عف سمؾ األساتذة المساعديف عضو بوسيف عبد القادر -
 ممثل منتخب عف الموظفيف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات عضو عبد الالوؼ دمحم األميف -
 رييف والتقنييف وعماؿ الخدماتممثل منتخب عف الموظفيف اإلدا ضو بولنوار سيدؼ دمحم -
 عف الطمبة ةمنتخب ةممثم ضو حسف دالؿ -
 ممثل منتخب عف  الطمبة ضو غراس يوسف الميدؼ -

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ،،،،،،ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ،،،،،،ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ،،،،،،ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ،،،،،،ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 ـــــــــــــــــــــــــــ،،،،،،ـــــــــــــــــــــــــ

  
 ـــــــــــــــــــــــــــ،،،،،،ـــــــــــــــــــــــــ
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 يمدد أجل إجراء امتحان ميني لاللتحاق 2021أفريل  26مؤرخ  في  276رقم  رر قــم
 بسمك التقنيين في اإلعالم اآللي، رتبة تقني في اإلعالم اآللي لجامعة تيزي وزو  

 

 زير التعميم العالي والبحث العممي،إن و 
 

، 2006يوليو سنة  15الموافق  1427جمادػ الثانية عاـ  19المؤرخ في  03-06بمقتضى األمر رقـ  -
  .المتضمف القانوف األساسي العاـ لموظيفة العمومية

، 2008جانفي سنة  19الموافق  1429محـر عاـ  11المؤرخ في  08-04وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
دارات العمومية، المتضمف القانوف األساسي الخاص بالموظفيف المنتميف لألسالؾ المشتركة في المؤسسات واإل

 .المعدؿ والمتمـ
أفريل سنة  25الموافق  1433جمادػ الثانية عاـ  03المؤرخ في  194-12وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

واإلدارات العمومية حانات والفحوص المينية في المؤسسات ، الذؼ يحدد لكيفيات تنظيـ المسابقات واإلمت2012
جرائيا  .وا 

، المتضمف فتح االمتحاف الميني لاللتحاؽ بسمؾ 2020أكتوبر  20المؤرخ في  421وبمقتضى المقرر رقـ  -
 .التقنييف في اإلعالـ اآللي، رتبة تقني في اإلعالـ اآللي

 

 ُيـقـــــّرر
 

 2012أفريل سنة  25المؤرخ في  12-194مف المرسوـ التنفيذؼ رقـ  17ة عمال بأحكاـ الماد المادة األولى:
والمذكور أعاله، وعمى سبيل التسوية، يمدد أجل إجراء االمتحاف الميني لاللتحاؽ بسمؾ التقنييف في 

 .2021مارس  17( ابتداء مف تاريخ 1اإلعالـ اآللي، رتبة تقني في اإلعالـ اآللي، لمدة شير واحد )
 ينشر ىذا المقرر في النشرة الرسمية لوزارة التعميـ العالي والبحث العممي. :2المادة 

 2021 أفريل 26 حرر بالجزائر في
 وزير التعميم العالي والبحث العمميع/

 مدير الموارد البشرية
 بوزيد فريد

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يمدد أجل إجراء عمى أساس اإلختبارات لإللتحاق 2021ماي  02 مؤرخ  في 304 رقم رر قــم

 بسمك الميندسين المعماريين، رتبة ميندس معماري لجامعة تيزي وزو
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، 2006يوليو سنة  15الموافق  1427جمادػ الثانية عاـ  19المؤرخ في  06-03بمقتضى األمر رقـ  -

  .ف األساسي العاـ لموظيفة العمومػيةالمتضمف القانو 
، 2009يوليو سنة  22الموافق  1430رجب عاـ  29 المؤرخ في 241-09وبمقتضى المرسـو التنفيذؼ رقـ  -

 .المتضمف القانوف األساسي الخاص بالموظفيف المنتميف لألسالؾ التقنية الخاصة باإلدارة المكمفة بالسكف والعمراف
أفريل سنة  25الموافق  1433جمادػ الثانية عاـ  03المؤرخ في  194-12رقـ وبمقتضى المرسـو التنفيذؼ  -

جرائيا2012  .، المحدد لكيفيات تنظيـ المسابقات واإلمتحانات والفحوص المينية في المؤسسػات واإلدارات العمومية وا 
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ختبارات ، المتضمف فتح مسابقة عمى أساس اإل2020نوفمبر  15المؤرخ في  1380وبمقتضى المقرر رقـ  -
  .لإللتحاؽ بسمؾ الميندسيف المعمارييف، رتبة ميندس معمارؼ 

 

 ُيـقـــــّرر
 

، 2012أفريل سنة  25المؤرخ في  12-194مف المرسـو التنفيذؼ رقـ  17عمال بأحكاـ المادة  المادة األولى:
سيف أعاله، يمدد أجل إجراء المسابقة عمى أساس اإلختبارات لإللتحاؽ بسمؾ الميند والمذكور

 .2021ماؼ  2(، إبتداء مف تاريخ 1المعمارييف، رتبة ميندس معمارؼ، لمدة شير واحد )
 ينشر ىذا المقرر في النشرة الرسمية لوزارة التعميـ العالي و البحث العممي. :2المادة 

 2021ماي 02 حرر بالجزائر في
 وزير التعميم العالي والبحث العمميع/

 مدير الموارد البشرية
 يدبوزيد فر 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يمدد أجل إجراء االمتحان الميني لاللتحاق 2021ماي  02مؤرخ في  305رقم  رر قــم

 بسمك ممحقي اإلدارة، رتبة ممحق اإلدارة لمديرية الخدمات الجامعية عنابة وسط  
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، 2006يوليو سنة  15الموافق  1427جمادػ الثانية عاـ  19المؤرخ في  03-06قتضى األمر رقـ بم -

  .األساسي العاـ لموظيفة العمومية المتضمف القانوف 
، 2008جانفي سنة  19الموافق  1429محـر عاـ  11المؤرخ في  08-04وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

دارات العمومية، وظفيف المنتميف لألسالؾ المشتركة في المؤسسات واإلالمتضمف القانوف األساسي الخاص بالم
 .المعدؿ والمتمـ

، 2012أفريل سنة  25 الموافق 1433جمادػ الثانية عاـ  3المؤرخ في  194-12وبمقتضى المرسـو التنفيذؼ رقـ  -
جرائياات واإلالذؼ يحدد كيفيات تنظيـ المسابقات واإلمتحانات والفحوص المينية في المؤسسػ  .دارات العمومية وا 

، المتضمف فتح االمتحاف الميني لاللتحاؽ بسمؾ 2020سبتمبر  20المؤرخ في  332وبمقتضى المقرر رقـ  -
 .ممحقي اإلدارة، رتبة ممحق اإلدارة

 ُيـقـــــّرر
 2012أفريل سنة  25المؤرخ في  12-194مف المرسوـ التنفيذؼ رقـ  17عمال بأحكاـ المادة  المادة األولى:

والمذكور أعاله، يمدد أجل إجراء االمتحاف الميني لاللتحاؽ بسمؾ ممحقي اإلدارة، رتبة ممحق اإلدارة، 
 .2021ماؼ  2(، ابتداء مف تاريخ 1لمدة شير واحد )

 ينشر ىذا المقرر في النشرة الرسمية لوزارة التعميـ العالي والبحث العممي. :2المادة 
 2021 ماي 02 حرر بالجزائر في

 وزير التعميم العالي والبحث العمميع/
 مدير الموارد البشرية

 بوزيد فريد
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 يمدد أجل إجراء امتحان ميني لاللتحاق 2021ماي  02مؤرخ في  306رقم  رر قــم
 بة وسط  بسمك كتاب، رتبة كاتب مديرية لمديرية الخدمات الجامعية عنا 

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، 2006يوليو سنة  15الموافق  1427جمادػ الثانية عاـ  19المؤرخ في  03-06بمقتضى األمر رقـ  -

  .المتضمف القانوف األساسي العاـ لموظيفة العمومية
، 2008جانفي سنة  19الموافق  1429محـر عاـ  11المؤرخ في  08-04وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

المتضمف القانوف األساسي الخاص بالموظفيف المنتميف لألسالؾ المشتركة في المؤسسات واإلدارات العمومية، 
 .المعدؿ والمتمـ

أفريل سنة  25الموافق 1433جمادػ الثانية عاـ  03المؤرخ في  194-12وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
بقات واإلمتحانات والفحوص المينية في المؤسسػات واإلدارات العمومية ، الذؼ يحدد كيفيات تنظيـ المسا2012
جرائيا  .وا 

، المتضمف فتح االمتحاف الميني لاللتحاؽ بسمؾ 2020ديسمبر  20المؤرخ في  326وبمقتضى المقرر رقـ  -
 .الكتاب، رتبة كاتب مديرية

 ُيـقـــــّرر
 

، 2012أفريل سنة  25المؤرخ في  12-194تنفيذؼ رقـ مف المرسـو ال 17عمال بأحكاـ المادة  المادة األولى:
والمذكور أعاله، يمدد أجل إجراء االمتحاف الميني لاللتحاؽ بسمؾ الكتاب، رتبة كاتب مديرية رئيسي، 

 .2021ماؼ  2(، ابتداء مف تاريخ 1لمدة شير واحد )
 ممي.ينشر ىذا المقرر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث الع :2المادة 

 2021 ماي 02 حرر بالجزائر في
 وزير التعميم العالي والبحث العمميع/

 مدير الموارد البشرية
 بوزيد فريد

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يمدد أجل إجراء امتحان ميني لاللتحاق 2021ماي  02مؤرخ في  307رقم  رر قــم

 لمديرية الخدمات الجامعية عنابة وسط  ، رتبة عون إدارة رئيسي إلداريينبسمك األعوان ا
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، 2006يوليو سنة  15الموافق  1427جمادػ الثانية عاـ  19المؤرخ في  03-06بمقتضى األمر رقـ  -

  .المتضمف القانوف األساسي العاـ لموظيفة العمومية
، 2008جانفي سنة  19الموافق  1429محـر عاـ  11المؤرخ في  08-04ذؼ رقـ وبمقتضى المرسوـ التنفي -

دارات العمومية، المتضمف القانوف األساسي الخاص بالموظفيف المنتميف لألسالؾ المشتركة في المؤسسات واإل
 .المعدؿ والمتمـ

، 2012أفريل سنة  25افق المو  1433جمادػ الثانية عاـ  3المؤرخ في  194-12مقتضى المرسـو التنفيذؼ رقـ بو  -
جرائيا الذؼ يحدد كيفيات تنظيـ المسابقات واإلمتحانات والفحوص المينية  .في المؤسسػات واإلدارات العمومية وا 
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، المتضمف فتح االمتحاف الميني  لاللتحاؽ بسمؾ 2020سبتمبر  20المؤرخ في  325وبمقتضى المقرر رقـ  -
 ي. األعواف اإلدارييف، رتبة عوف إدارة رئيس

 ُيـقـــــّرر
 

 2012أفريل سنة  25المؤرخ في  12-194مف المرسوـ التنفيذؼ رقـ  17عمال بأحكاـ المادة  المادة األولى:
والمذكور أعاله، يمدد أجل إجراء االمتحاف الميني لاللتحاؽ بسمؾ األعواف اإلدارييف، رتبة عوف إدارة 

 .2021 ماؼ 2(، ابتداء مف تاريخ 1رئيسي، لمدة شير واحد )
 ينشر ىذا المقرر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. :2المادة 

 2021 ماي 02 حرر بالجزائر في
 وزير التعميم العالي والبحث العمميع/

 مدير الموارد البشرية
 بوزيد فريد

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يمدد أجل إجراء امتحان ميني لاللتحاق 2021ماي  02رخ في مؤ  308رقم  رر قــم

 لمديرية الخدمات الجامعية عنابة وسط  وان اإلداريين، رتبة عون إدارة بسمك األع
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، 2006يوليو سنة  15الموافق  1427جمادػ الثانية عاـ  19المؤرخ في  03-06بمقتضى األمر رقـ  -

  .لمتضمف القانوف األساسي العاـ لموظيفة العموميةا
، 2008جانفي سنة  19الموافق  1429محـر عاـ  11المؤرخ في  08-04وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

دارات العمومية، المتضمف القانوف األساسي الخاص بالموظفيف المنتميف لألسالؾ المشتركة في المؤسسات واإل
 .المعدؿ والمتمـ

، 2012أفريل سنة  25الموافق  1433جمادػ الثانية عاـ  3المؤرخ في  194-12ضى المرسـو التنفيذؼ رقـ وبمقت -
جرائيافي المؤسسػات  الذؼ يحدد كيفيات تنظيـ المسابقات واإلمتحانات والفحوص المينية  .واإلدارات العمومية وا 

االمتحاف الميني لاللتحاؽ بسمؾ  ، المتضمف فتح2020سبتمبر  20المؤرخ في  331وبمقتضى المقرر رقـ  -
 األعواف اإلدارييف، رتبة عوف إدارة.

 ُيـقـــــّرر
 2012أفريل سنة  25المؤرخ في  12-194مف المرسوـ التنفيذؼ رقـ  17عمال بأحكاـ المادة  المادة األولى:

تبة عوف إدارة، والمذكور أعاله، يمدد أجل إجراء االمتحاف الميني لاللتحاؽ بسمؾ األعواف اإلدارييف، ر 
 .2021ماؼ  2(، ابتداء مف تاريخ 1لمدة شير واحد )

 ينشر ىذا المقرر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. :2المادة 
 2021 ماي 02 حرر بالجزائر في

 وزير التعميم العالي والبحث العمميع/
 مدير الموارد البشرية

 بوزيد فريد
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ



  2021-الثاني الثالثي-النشرة الرسمية                      -قانونيةمديرية الشؤون ال-                     وزارة التعميم العالي والبحث العممي   437

 

 

 

 يمدد أجل إجراء االمتحان الميني لاللتحاق بسمك  2021 ماي 07مؤرخ في  494رقم  رر قــم
 الممارسين الطبيين العامين في الصحة العمومية، رتبة طبيب عام رئيسي في الصحة العمومية

 لمديرية الخدمات الجامعية أم البواقي   
 

 م العالي والبحث العممي،إن وزير التعمي
المتضمف  2006يوليو سنة  15الموافق  1427جمادػ الثانية عاـ  19المؤرخ في  03-06بمقتضى األمر رقـ  -

  .القانوف األساسي العاـ لموظيفة العمومية
، 2009نوفمبر سنة  24الموافق  1430ذؼ الحجة عاـ  7المؤرخ في  393-09المرسوـ التنفيذؼ وبمقتضى  -

 .العاميف في الصحة العمومية بالموظفيف المنتميف ألسالؾ الممارسيف الطبييفالقانوف األساسي الخاص المتضمف 
، 2012أفريل سنة  25الموافق  1433جمادػ الثانية عاـ  3المؤرخ في  194-12وبمقتضى المرسـو التنفيذؼ رقـ  -

جرائياالمحدد لكيفيات تنظيـ المسابقات واالمتحانات والفحوص المينية في الم     .ؤسسػات واإلدارات العمومية وا 
، المتضمف فتح االمتحاف الميني لاللتحاؽ بسمؾ 2020نوفمبر  4المؤرخ  في  10وبمقتضى مقرر رقـ  -

 الممارسيف الطبييف العاميف في الصحة العمومية، رتبة طبيب عاـ رئيسي في الصحة العمومية.    
 

 ُيـقـــــّرر
 

، 2012أفريل سنة  25المؤرخ في  12-194مف المرسـو التنفيذؼ رقـ  17المادة  عمال بأحكاـ المادة األولى:
والمذكور أعاله وعمى سبيل التسوية، يمدد آجاؿ إجراء االمتحاف الميني لاللتحاؽ بسمؾ الممارسيف 
الطبييف العاميف في الصحة العمومية  رتبة طبيب عاـ رئيسي في الصحة العمومية لمدة شير واحد 

 .                               2021مارس  14داء مف تاريخ (، ابت1)
 ينشر ىذا المقرر في النشرة الرسمية لوزارة التعميـ العالي والبحث العممي. :2المادة 

 2021 ماي 07 حرر بالجزائر في
 وزير التعميم العالي والبحث العمميع/

 مدير الموارد البشرية
 بوزيد فريد

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ،2يتضمن وضع ىياكل تابعة لجامعة باتنة، 2021ماي  09مؤّرخ في 350رقم  رر قــم

 تحت تصرف مركز البحث في التكنولوجيات الصناعية قصد توطين وحدة البحث
 

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

 .والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة
 1992 سنة يوليو 6الموافق  1413عاـ  محـر 5المؤّرخ في  280-92التنفيذؼ رقـ  بُمقتضى المرسـوو  -

 .العممي والتقني لإللحاـ والمراقبة، المعدؿ والمتمـوالمتضمف إنشاء مركز البحث 
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤّرخ في  77-13لمرسوـ التنفيذؼ رقـ قتضى اوبمُ  -

 .والذؼ يحّدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
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 2013يناير سنة  30الُموافق  1434 ربيع األوؿ عاـ 18المؤّرخ في  81-13المرسوـ التنفيذؼ رقـ  وبُمقتضى -
 .المديرية العامة لمبحث العممي والتطوير التكنولوجي وتنظيمياوالذؼ ُيحّدد مياـ 

 2015يوليو سنة  11الموافق  1436رمضاف عاـ  24المؤّرخ في  180-15وبُمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
 .2والمتضمف إنشاء جامعة باتنة

 2021سنة  أبريل 7الُموافق  1442عاـ شعباف  24المؤّرخ في  134-21 وبُمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ -
  .وزارة التعميـ العالي والبحث العمميلوالمتضمف تنظيـ اإلدارة المركزية 

 

 ُيـقـــــّرر
 

، تحت تصرؼ مركز البحث في 2ييدؼ ىذا المقرر إلى وضع جزء مف ىياكل تابعة لجامعة باتنة  المادة األولى:
 ُممحق ىذا المقرر.التكنولوجيات الصناعية قصد توطيف وحدة البحث، والمذكورة في 

 يتكفل مركز البحث في التكنولوجيات الصناعية، بكل األعباء المتعمقة بتسيير ىذه اليياكل.  :2المادة 
ُيكّمف كل مف المدير العاـ لمبحث العممي والتطوير التكنولوجي ومدير المالية ومدير الوسائل والُممتمكات  :3المادة 

ومدير مركز البحث في  2التعميـ العالي والبحث العممي ومدير جامعة باتنةوالُعقود باإلدارة المركزية لوزارة 
التكنولوجيات الصناعية، كٌل فيما يخصو، بتنفيذ ىذا الُمقرر الذؼ سُينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي 

 والبحث العممي. 
 2021 ماي 09 فيحرر بالجزائر 

 وزير التعميم العالي والبحث العممي
 الباقي بن زيانأ.د عبد 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 2021ماي  09مؤّرخ فيال 350 ُمـمـــحق بالُمقرر رقم

 

تابعة ، البحث في التكنولوجيات الصناعية قصد توطيف وحدة البحثمركز  تحت تصرؼالموضوعة يياكل ال
وُتقدر ، 2ـ 8019.87تقع بُمحاذات القطب الجامعي فيسديس، مساحتيا اإلجمالية ُتقّدر بػ: 2لجامعة باتنة

  ٌموزعة عمى النحو التالي: 2ـ1507.02المساحة المبنية بػ:
2المساحة م 2مساحة الوحدة م العدد   الرقم المحالت 

 الطابق األرضي
(  14-01القاعة  )  89.43 02 178.86  01 
(13-12-11-04-03-02القاعة  )  43.69 06 262.14  02 
(10-05القاعة  )   53.81 02 107.62  03 
(09-06القاعة  )  52.26 02 104.52  04 
( 08-07القاعة  )  43.98 02 87.96  05 

 الطابق األول
( 16-01)القاعة    56.72 02 113.44  01 
(15-14-13-04-03-02القاعة  )  43.69 06 262.14  02 
(12-05القاعة  )  45.12 02 90.24  03 
(11-06القاعة  )  53.81 02 107.62  04 
( 10-07القاعة  )  52.26 02 104.52  05 
(09-08القاعة  )  43.98 02 87.96  06 

2م 1507.02 2المساحة االجمالية المبنية  م   
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 1جامعة الجزائر سابقا لكمية الحقوق، التابعةمن وضع اليياكل تضي، 2021ماي  09مؤّرخ في 351رقم  رر قــم
 3جامعة الجزائرتحت تصرف اقعة ببن عكنون، الو 

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
والمتعمق  1984غشت سنة  18الموافق  1404ذؼ القعدة عاـ  21الُمؤرخ في  209-84بمقتضى المرسوـ رقـ  -

 .والُمتمـ وسيرىا، الُمعدؿ 1بتنظيـ جامعة الجزائر
 2021فبراير سنة  21الموافق  1442رجب عاـ  9ؤّرخ في الم 78-21بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ و  -

  .والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة
 2009أكتوبر سنة  22الٌموافق  1430ذؼ القعدة عاـ  3الُمؤرخ في  341-09المرسوـ التنفيذؼ رقـ وبمقتضى  -

 .المعدؿ ،3الجزائرجامعة  إنشاءوالمتضمف 
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18خ في المؤرّ  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .والذؼ يحّدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
 2021سنة  أبريل 7الُموافق  1442عاـ شعباف  24المؤّرخ في  134-21 وبُمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ -

  .والبحث العمميوزارة التعميـ العالي لوالمتضمف تنظيـ اإلدارة المركزية 
، يتضمف وضع اليياكل البيداغوجية واإلدارية الواقعة 2014 نوفمبر 8المؤّرخ في  492رقـ  مقررالوبُمقتضى  -

 .2، تحت تصرؼ جامعة الجزائر1ببمدية بف عكنوف والية الجزائر والتابعة لكمية الحقوؽ بجامعة الجزائر
 

 ُيـقـــــّرر
 

تحت تصرؼ ، الواقعة ببف عكنوف، 1جامعة الجزائر سابقا لكمية الحقوؽ  تابعةالتوضع كل اليياكل  المادة األولى:
 قرر.م، طبقا لممحق ىذا ال3جامعة الجزائر

  كل.االيي هبكل األعباء المتعّمقة بتسيير ىذ، 3جامعة الجزائر تكفلت :2المادة 
 ، المذكورأعاله. 2014 نوفمبر 8 المؤرخ في 492 يمغى الُمقرر رقـ :3المادة 

باإلدارة المركزية لوزارة التعميـ العالي  ،مدير المالية ومدير الوسائل والُممتمكات والُعقود ُيكّمف كل مف :4 مادةال
كل فيما ، 3ومدير جامعة الجزائر 2ومدير جامعة الجزائر 1ومدير جامعة الجزائر والبحث العممي،

 ـ العالي والبحث العممي.بتنفيذ ىذا المقرر الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعمي ،يخصو
 2021 ماي 09 فيحرر بالجزائر 

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

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 2021ماي  09مؤّرخ في 135ممحق بالُمقرر رقم 
، الواقعة ببف عكنوف، 1جامعة الجزائر لكمية الحقوؽ ، تابعة 3جامعة الجزائر تحت تصرؼاليياكل الموضوعة 

 وتتكوف مف:  2ـ 10522جمالية بػ تيا اإلمساحتقدر 
 

 2المساحة م قدرة االستعاب العدد التعيين رقم
 470 02 إدارؼ  مكتب 37 دارؼ الجناح اإل 01
 467 60 قاعة تدريس 18 اإلبراىيمي الجناح 02
 1755 50 قاعة تدريس 27 األقساـ جناح 03
 315 02 مكاتب إدارية  09 ُعكاشة جناح 04
 3530 2380 قاعة تدريس 29 المكتبة جناح 05
 572 440 01 مدرج الصوماـ 06
 572 440 01 أكتوبر 17مدرج  07
 960 738 01 الثورةمدرج  08
 572 440 01 مدرج الشعب 09
 572 440 01 مدرج األوراس 10
 362 278 01 مدرج الحرية 11
 250 / 01 النادؼ 12
 125 / 02 قاعات الصالة 13

 10522 5266 129 المجموع
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 لكمية العموم (A)، يتضمن وضع ىياكل إدارية واقعة عمى مستوى الجناح 2021ماي  20مؤّرخ في  02رقم مقــرر 

 CNES، تحت تصرف المجمس الوطني ألساتذة التعميم العالي 3السياسية والعالقات الدولية جامعة الجزائر
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
والُمتعمق  1990سنة  يونيو 2الموافق  1410عاـ  ةذؼ القعد 9المؤّرخ في  90-14رقـ القانوف بُمقتضى  -

 .منو 16ال سيما الماّدة  ،بكيفيات ممارسة الحق النقابي
 2021فبراير سنة  21الموافق  1442رجب عاـ  9المؤّرخ في  78-21بُمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ و  -

 .والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة
 2009أكتوبر سنة  22الٌموافق  1430ذؼ القعدة عاـ  3ُمؤرخ في ال 341-09المرسوـ التنفيذؼ رقـ قتضى وبمُ  -

 المعدؿ. ،3الجزائرجامعة  إنشاءوالمتضمف 
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤّرخ في  77-13وبُمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .ير التعميـ العالي والبحث العمميوالذؼ يحّدد صالحيات وز 
 2021أبريل سنة  7الُموافق  1442شعباف عاـ  24المؤّرخ في  134-21المرسوـ التنفيذؼ رقـ  وبُمقتضى -

 .والمتضمف تنظيـ اإلدارة المركزية لوزارة التعميـ العالي والبحث العممي
 ُيـقـــــّرر
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وـ السياسية لكمية العم (A)ييدؼ ىذا المقرر إلى وضع ىياكل إدارية واقعة عمى مستوػ الجناح  المادة األولى:
 .CNES، تحت تصرؼ المجمس الوطني ألساتذة التعميـ العالي 3والعالقات الدولية جامعة الجزائر

 ، بكل األعباء المتعمقة بتسيير ىذه اليياكل. 3تتكفل جامعة الجزائر :2المادة 
كزية لوزارة التعميـ العالي ُيكّمف كل مف مدير المالية ومدير الوسائل والُممتمكات والُعقود باإلدارة المر  :3المادة 

، كٌل فيما يخصو، بتنفيذ ىذا الُمقرر الذؼ سُينشر في النشرة الرسمية 3والبحث العممي ومدير جامعة
 لمتعميـ العالي والبحث العممي.

 2021ماي  20في حرر بالجزائر 
 ع/وزير التعميم العالي والبحث العممي

 األمين العام
 غوالي نور الدين

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يتضمن وضع المكتب المخصص إلدارة مجمة كمية العموم االنسانية، 2021ماي  20مؤّرخ في  03رقم  رر قــم

 SNAPAP، تحت تصرف االتحادية الوطنية لمستخدمي قطاع التعميم العالي 2جامعة الجزائر
 

 مي،إن وزير التعميم العالي والبحث العم
والُمتعمق  1990سنة  يونيو 2الموافق  1410عاـ  ذؼ القعدة 9المؤّرخ في  90-14رقـ القانوف بُمقتضى  -

 .منو 16ال سيما الماّدة  ،بكيفيات ممارسة الحق النقابي
 2021فبراير سنة  21الموافق  1442رجب عاـ  9المؤّرخ في  78-21بُمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ و  -

 .اء الحكومةوالمتضمف تعييف أعض
 2009أكتوبر سنة  22الٌموافق  1430ذؼ القعدة عاـ  3الُمؤرخ في  341-09المرسوـ التنفيذؼ رقـ قتضى وبمُ  -

 .المعدؿ ،3الجزائرجامعة  إنشاءوالمتضمف 
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤّرخ في  77-13وبُمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .ير التعميـ العالي والبحث العمميصالحيات وز والذؼ يحّدد 
 2021أبريل سنة  7الُموافق  1442شعباف عاـ  24المؤّرخ في  134-21وبُمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .ة التعميـ العالي والبحث العمميوالمتضمف تنظيـ اإلدارة المركزية لوزار 
 

 ُيـقـــــّرر
،  2المكتب المخصص إلدارة مجمة كمية العموـ االنسانية جامعة الجزائر وضعييدؼ ىذا المقرر إلى  المادة األولى:

 .SNAPAPتحت تصرؼ االتحادية الوطنية لمستخدمي قطاع التعميـ العالي 
 ، بكل األعباء المتعمقة بتسيير ىذه اليياكل. 2جامعة الجزائرتكفل ت :2المادة 
لُممتمكات والُعقود باإلدارة المركزية لوزارة التعميـ العالي ُيكّمف كل مف مدير المالية ومدير الوسائل وا :3المادة 

كٌل فيما يخصو، بتنفيذ ىذا الُمقرر الذؼ سُينشر في النشرة الرسمية  ،2جامعةوالبحث العممي ومدير 
 لمتعميـ العالي والبحث العممي.

 2021ماي  20 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العمميع/

 ماألمين العا
 غوالي نور الدين

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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يتضمن تحويل جزء من الوعاء العقاري تابع لجامعة ىواري ، 2021 جوان 09مؤّرخ في  468رقم  رر قــم
 1956 ماي 19 الجامعية واإلقامة 05باب الزوار  الجامعية اإلقامتين الجامعيتين، اإلقامة بومدين ِلفائدة

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، 1984غشت سنة  18الموافق  1404ذؼ القعدة عاـ  21المؤرخ في  210-84بُمقتضى المرسوـ رقـ  -

 .والمتعمق بتنظيـ جامعة ىوارؼ بومديف لمعموـ والتكنولوجيا وسيرىا، الُمعدؿ والُمتمـ
 2021فبراير سنة  21الموافق  1442رجب عاـ  9ّرخ في المؤ  78-21وبُمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ   -

 .والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة، الُمعدؿ
 1995مارس سنة  22الُموافق  1415شواؿ عاـ  21المؤّرخ في  84-95وبُمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

  .والمتضمف إنشاء الديواف الوطني لمخدمات الجامعية وتنظيمو وعممو، الُمعدؿ والُمتمـ
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤّرخ في  77-13وبُمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .والذؼ يحّدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
 2021أبريل سنة  7الُموافق  1442شعباف عاـ  24المؤّرخ في  134-21وبُمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

  .نظيـ اإلدارة المركزية لوزارة التعميـ العالي والبحث العمميوالمتضمف ت
 2004ديسمبر سنة  22الموافق  1425ذؼ القعدة عاـ  10وبُمقتضى القرار الوزارؼ الُمشترؾ الُمؤرخ في  -

 والُمتضمف إنشاء ُمديريات الخدمات الجامعية وتحديد مقرىا وقائمة اإلقامات الجامعية التابعة ليا ومشتمالتيا،
 المعدؿ والمتمـ.

 ُيـقـــــّرر
 

ييدؼ ىذا المقرر إلى تحويل جزء مف الوعاء العقارؼ التابع لجامعة ىوارؼ بومديف لمُعمـو  المادة األولى:
، ولفائدة اإلقامة 2ـ16177.27، بمساحة تقدر بػ 05والتكنولوجيا، ِلفائدة اإلقامة الجامعية باب الزوار

 ىكتار. 24، حيث تقدر المساحة اإلجمالية بػ2ـ7822.27در بػ، بمساحة تق1956ماؼ  19الجامعية 
ُيكّمف كل مف مدير المالية ومدير الوسائل والُممتمكات والُعقود باإلدارة المركزية لوزارة التعميـ العالي  :2المادة 

مـو والبحث العممي والمديرة العامة لمديواف الوطني لمخدمات الجامعية ومدير جامعة ىوارؼ بومديف لمع
، كٌل فيما 1956ماؼ  19، ومديراإلقامة الجامعية 05والتكنولوجيا ومدير اإلقامة الجامعية باب الزوار

 يخصو، بتنفيذ ىذا الُمقرر الذؼ سُينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. 
 

 2021 جوان 09 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 الباقي بن زيانأ.د عبد 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 



  2021-الثاني الثالثي-النشرة الرسمية                      -قانونيةمديرية الشؤون ال-                     وزارة التعميم العالي والبحث العممي   443

 

 

 

 البويرة جامعة لدى يحدد تشكيمة لجنة التحكيم لممسابقات المعمارية، 2021جوان  14مؤرخ في  472رقم مقرر 
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 ،1990أوؿ ديسمبر سنة  الموافق 1411ؼ األوؿ عاـ جماد 14 المؤرخ في 29-90بمقتضى القانوف رقـ  -

 .ييئة والتعمير، المعّدؿ والمتّمـوالمتعمق بالت
والمتعمق بشروط اإلنتاج المعمارؼ  ،1994مايو سنة  18 المؤرخ في 07-94وبمقتضى المرسوـ التشريعي رقـ  -

 .مينة الميندس المعمارؼ، المعّدؿ وممارسة
، 2015سبتمبر  16الموافق  1436ذؼ الحجة عاـ  2المؤرخ في  247-15 وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ -

 .المتضمف تنظيـ الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العاـ
 2021فبراير سنة  21الموافق  1442رجب عاـ  9المؤّرخ في  78-21وبُمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 .والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة، الُمعدؿ
، 2012يونيو سنة  04لموافق ا 1433رجب عاـ  14المؤرخ في  241-12التنفيذؼ رقـ  وبمقتضى المرسوـ -

 جامعة البويرة.المتضمف إنشاء 
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .الذؼ يحّدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
والمتضمف كيفيات ممارسة تنفيذ األشغاؿ في  1988مايو سنة  15القرار الوزارؼ المشترؾ المؤرخ في  ضىوبمقت -

 .ميداف البناء وأجر ذلؾ، المعّدؿ
ع التي يجب أف تكوف محّل المحّدد قائمة المشاري 2011أوت  4المؤرخ في  492عمى القرار الوزارؼ رقـ  بناءً و  -

 .مسابقة
 لدػ يحدد تشكيمة لجنة التحكيـ لممسابقات المعماريةالذؼ  2019فيفرؼ  07لمؤرخ في ا 86رقـ قرر وبمقتضى الم -

 .جامعة البويرة
 .جامعة البويرةعمى اقتراح مدير  بناءً و  -

 قــــــــــّرريُ 
 

 1436ذؼ الحجة عاـ  2المؤرخ في  247-15مف المرسوـ الرئاسي رقـ  48تطبيًقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا المقرر إلى تشكيل لجنة التحكيـ 2015سبتمبر سنة  16الموافق 

 .جامعة البويرةلممسابقات المعمارية لدػ 
 مف: جامعة البويرةتتشكل لجنة التحكيـ لممسابقات المعمارية لدػ : 2المادة 

 

 رئيًسا جامعة البويرةممثل عف  مدور نورة :ةالسّيد
 عضًوا جامعة البويرةمثل عف م لبداوي سمير السّيد:
 عضًوا الميندسيف المعمارييف ييئةالمجمس المحمي ل ممثل يحياوي عبد العزيز السّيد:
 عضًوا لمبناء التقنيةالوطنية لمرقابة  ييئةممثل عف ال    عوادي عبد الحق :السّيد
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 عضًوا مديرية التجييزات العمومية ممثل عف   بركات سامية: ةالسّيد
 عضًوا ممثل عف  مديرية الحماية المدنية ميري أحسن: :السّيد

 عضًوا البناءواليندسة المعمارية و  مديرية التعميير ممثل عف  بوتاريت تسعديتالسّيدة: 
 

 .أعاله المشار إليو 2019فيفرؼ  07المؤرخ في  86رقـ  قررالمتمغى أحكاـ : 3المادة 
 أحكاـ ىذا المقّرر. ، بتنفيذجامعة البويرةيكّمف مدير : 4المادة 

  2021جوان  23 حرر بالجزائر في
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

دراسات ىياكل مدرسة العمى مستوى  Bوالجناح  A، يتضمن وضع الجناح 2021جوان  23مؤّرخ في  493مقــرر 
 الكيميائيةو ، ببن عكنون، تحت تصرف مركز البحث العممي والتقني في التحاليل الفيزيائية سابقا العميا التجارية

 

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

 .المعّدؿ ء الحكومة،والمتضمف تعييف أعضا
 1992 مايو سنة 23الموافق  1412ذؼ القعدة عاـ  20المؤّرخ في  214-92قتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ وبمُ  -

 .ية والكيميائية، المعّدؿ والمتمـوالمتضمف إحداث مركز البحث العممي والتقني في التحاليل الفيزيائ
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤّرخ في  77-13قتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ وبمُ  -

 .ر التعميـ العالي والبحث العمميوالذؼ يحّدد صالحيات وزي
 2013يناير سنة  30الُموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤّرخ في  78-13وبُمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .البحث العممي وسيرىا، المعّدؿوالمتضمف تنظيـ اإلدارة المركزية لوزارة التعميـ العالي و 
 2013يناير سنة  30الُموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤّرخ في  81-13وبُمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .والذؼ ُيحّدد مياـ المديرية العامة لمبحث العممي والتطوير التكنولوجي وتنظيميا
متضمف وضع ىياكل مدرسة الدراسات العميا وال 2019أكتوبر  22المؤرخ في  498وبُمقتضى المقرر رقـ  -

التجارية سابقًا، ببف عكنوف، تحت تصرؼ اإلدارة المركزية لوزارة التعميـ العالي والبحث العممي، واألكاديمية 
الجزائرية لمعموـ والتكنولوجيات، ومركز تطوير الطاقات المتجددة، ومركز البحث العممي والتقني لتطوير المغة 

ز البحث العممي والتقني في التحاليل الفيزيائية والكيميائية، والوكالة الوطنية لتثميف نتائج البحث العربية، ومرك
 والتنمية التكنولوجية، الُمعدؿ.

 ُيـقـــــّرر
 

، ببف عكنوف، Bوالجناح  A توضع بعض ىياكل موقع مدرسة الدراسات العميا التجارية سابقا الجناح المادة األولى:
 البحث العممي والتقني في التحاليل الفيزيائية والكيميائية، طبقًا لممحق ىذا المقرر. تحت تصرؼ مركز

 يتكفل مركز البحث العممي والتقني في التحاليل الفيزيائية الكيميائية، باألعباء المتعّمقة بتسيير اليياكل. :2المادة 
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مدير المالية ومدير الوسائل والُممتمكات و  نولوجيالعاـ لمبحث العممي والتطوير التك مديرالُيكّمف كل مف  :3المادة 
، ومدير مركز البحث العممي والتقني في والُعقود باإلدارة المركزية لوزارة التعميـ العالي والبحث العممي

بتنفيذ ىذا المقرر الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ  ،كل فيما يخصوالتحاليل الفيزيائية والكيميائية، 
 البحث العممي.العالي و 

 2021جوان  23 حرر بالجزائر في
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 ىياكل مدرسةعمى مستوى  Bوالجناح  A، يتضمن وضع الجناح 2021جوان  23مؤّرخ في  493ُممحق بالُمقرر رقم
 الكيميائيةو ، ببن عكنون، تحت تصرف مركز البحث العممي والتقني في التحاليل الفيزيائية سابقا الدراسات العميا التجارية

 

العممي والتقني في التحاليل الفيزيائية الكيميائية، تقع بمدرسة الدراسات اليياكل الموضوعة تحت تصرؼ مركز البحث 
 :Bو  Aالعميا التجارية سابقَا ببف عكنوف، وىي عبارة عف جناحيف 

 

 .2ـ 294( بمساحة إجمالية تقدر بحوالي R+1يتكوف مف طابقيف ) (:Aالجناح )
  األرضي:الطابق 
 .2ـ 10 بػ تب بمساحة تقدر كل منيـامك 10 -
 .2ـ 52.90ػ با إجتماع تقدر كل منيم تيقاع 02 -
 .2ـ 5.40 ػب ة مياه بمساحة تقدرر دو  -
 .2ـ 50.80 ػقدر بترواؽ بمساحة  -

 الطابق األول : 
 .2ـ 52.80 ػبا إجتماع بمساحة كل منيم تيقاع  02 -
 .2ـ 35.25ػ با كبيرة بمساحة كل منيمات قاع 03 -
 .2ـ 16.90ػ ب تب بمساحة كل منيـامك 04 -
 .2ـ 4ػ ياه بمساحة تقدر بدورة م -
- kitchenette 2ـ 4.20 ػبمساحة تقدر ب.  
 .2ـ 62 ػرواؽ بمساحة تقدر ب -

 

 .2ـ 712بػ  ( بمساحة إجمالية ُتقدرR+1يتكوف مف طابقيف ) (:Bالجناح )
 الطابق األرضي:  

 .2ـ 35,25قاعات مساحة كل منيا  07 -
 .   2ـ 14,44بيو المدخل بمساحتو  -
 . 2ـ 17,39حتيا دورة لممياه مسا 01 -
 .2ـ 52,87رواؽ بمساحتو  -
 .2ـ 5محل تقني مساحتو  01 -
 .2ـ 17,86مكتب مساحتو  01 -
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 الطابق األول  
 .2ـ 35,25قاعات مساحة كل منيا   07 -
 .    2ـ 17,39دورة لممياه مساحتيا  01 -
 .2ـ 52,87رواؽ مساحتو  01 -
 .2ـ 5محل تقني مساحتو  01 -
 .2ـ 17,86بػ مكتبيف مساحة كل منيما تقدر  02 -

 ـــــــــــــــــــــــ
 ــــــــــــــــــ،،،،،،ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ،،،،،،ـــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــ
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 ـــــــــــــــــــــــــــ،،،،،،ـــــــــــــــــــــــــ

  
 ـــــــــــــــــــــــــــ،،،،،،ـــــــــــــــــــــــــ
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 2021  جوان سنة 29ىـ الموافق  1442ذو القعدة عام  19مؤرخ في  01منشور رقم 
 وتوجيو حاممي شيادة البكالوريا األوليالمتعّمق بالتسجيل 

 2022-2021 ةبعنوان السنة الجامعي
 

وتوجيو حاممي شيادة البكالوريا  األوليييدؼ ىذا المنشور إلى تحديد القواعد العامة المطبقة في مجاؿ التسجيل 
 .2022-2021 السنة الجامعية بعنواف

 .بالتعميـ والتكويف العالييف االلتحاؽاممي شيادة البكالوريا أو شيادة أجنبية معادلة ليا سمح لكل حيُ 
 

 والتوجيو والتسجيل األوليالتسجيل   -1
 

 شروط عامة  1-1
 :اآلتية األربعةيستند التوجيو لمتعميـ والتكويف العالييف عمى المعايير 

أو المعدؿ العاـ المحصل  *المعدؿ الموزوف المحسوب ( الشعبة والنتائج المحصمة في امتحاف البكالوريا -
 .)تفي بعض الحاال إلضافيةافي البكالوريا، حسب ميداف أو شعبة التسجيل، والشروط  عميو

 .الرغبات المعبر عنيا مف طرؼ حامل شيادة البكالوريا -
 .قدرات استيعاب مؤسسات التعميـ والتكويف العالييف -
 .الدوائر الجغرافية -

مات المادة أو الىو المعدؿ ما بيف المعدؿ العاـ المحصل عميو في البكالوريا وع :المعدل الموزون المحسوب *
 :الموزونة المحسوبة حسب مياديف أو شعب التكويف المعدالتيوضح الجدوؿ أسفمو . "يةاألساس"المواد 

 المعدالت الموزونة المحسوبة شعب البكالوريا الميادن *أو الشعب
 ميداف عمـو الطبيعة والحياة
 ميداف عمـو األرض والكوف 

 عمـو طبية
 عمـو البيطرة

 عموم تجريبية

 
 رياضيات

 ؿ العاـ المحصل في امتحاف البكالورياالمعد تقني رياضي

 ميداف عمـو المادة
 ميداف عمـو وتكنولوجيا

 رياضيات

 

 عموم تجريبية
 تقني رياضي 

)ما عدا  ميداف رياضيات وا عالـ آلي 
 قطب سيدؼ عبد هللا(-المدارس العميا

 ميداف ىندسة معمارية، عمراف وميف المدينة

 رياضيات

 
 تقني رياضي 

 وم تجريبيةعم

 ميداف آداب ولغات أجنبية 
 )ما عدا المغة الروسية والمغة التركية(

 لغات أجنبية

 

 آداب وفمسفة
رياضيات، تقني رياضي، 
عموم تجريبية، تسيير 

 واقتصاد
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 ترجمة
 لغات أجنبية

 آداب وفمسفة 
 مياديف:

عمـو إنسانية واجتماعية، حقوؽ وعمو ـ 
وثقافة أمازيغية، لغة سياسية، فنوف، لغة 

وأدب عربي، عمـو وتقنيات النشاطات البدنية 
والرياضية، عمـو اقتصادية، تسيير وعمـو 

 تجارية

 كل شعب البكالوريا
 

  (1)الممحق رقـ المالحقتوضح اختصارات مياديف التكويف في الجدوؿ المتضمف فيرس. 
 

 .لتحضيرية وبعض مياديف وشعب التكويفا األقساـفي  األوليىناؾ شروط إضافية مطموبة لمتسجيل 
والمدارس العميا، سيتـ، بالنسبة لمعموـ الطبية  )يدلةوص األسنافطب، طب ( بشعب العمـو الطبية اللتحاؽبالنسبة 

بكل  لتحاؽالليحدد معدؿ وطني موحد بعد المعالجة  .طريق ترتيب وطني لكل طمبات حاممي شيادة البكالوريا عف
 .ثةالالشعب الث مف

 بشعب العمـو الطبية والشعب التي تضمنيا المدارس العميا النجاح في اختبار المستوػ، بالنسبة االلتحاؽيشترط 
 .لمحائزيف عمى شيادة بكالوريا أجنبية معترؼ بمعادلتيا

 .ةلمنجاح في مقابمة شفوية أماـ لجن لألساتذةبالمدارس العميا  االلتحاؽإضافة إلى الشروط السالفة الذكر، يخضع 
 .إجراء المقابمة حضوريا داخل مدرسة التوجيو أو حضوريا في مؤسسة جامعية أخرػ  يمكف

 

  .فيما يخص ميداف عموـ وتقنيات النشاطات البدنية والرياضّية، يشترط تقديـ شيادة طبية تثبت الصحة الجيدة
ومعترؼ بيـ مف طرؼ وزارة لرياضيي النخبة، في حالة نشاط،  يسمح لحاممي شيادة البكالوريا الجدد المنتميف

 .األدنىوالرياضة التسجيل في ميداف عموـ وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية دوف شرط المعدؿ  الشباب
 ولمقياـ  بيذه .والتوجيو والتسجيل النيائي لحاممي شيادة البكالوريا الجدد عمى الخط حصريا  األولييتـ التسجيل 

 :، ىما عمى التواليىؤالء، لفائدة رنتلإلنتالعمميات تـ تخصيص موقعيف 
 

http://www.orientation.esi.dz 
www.mesrs.dz//: http 

 

 .هالعيف المذكوريف أعإلى الموق لإلشارة »المخصصيف األنترنتموقعي « ىذا النص استعماؿ عبارة  خالؿسيتـ 
وقصد تسييل الولوج إلى ىذيف الموقعيف، تـ تخصيص رابط مجاني لفائدة حاممي شيادة البكالوريا الجدد عمى 

 .المفتوحة ليذا الغرض عمى مستوػ مؤسسات التعميـ العالي األنترنتفضاءات  مستوػ 
 جيل النيائي متوفرة عمى بوابة حامل شيادةوالتوجيو والتس األوليكل المعمومات الضرورية لفيـ سيرورة التسجيل 

 2021:البكالوريا 
 http://bac2021.mesrs.dz  

http://www.orientation.esi.dz/
http://www.orientation.esi.dz/
http://www.mesrs.dz/
http://bac2021.mesrs.dz/
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 اإلعالـجياز  ( يمكف تحميل ىذا المنشور المرفق بدليل حامل شيادة البكالوريا الجديد عمى كل الوسائط الرقمية
 :بحيث يسمح )اتف ذكيولوحة إلكترونية وىاآللي 
 ،بتقديـ جميع شروط إلتحاؽ حاممي شيادة البكالوريا بمؤسسات التعميـ العالي 
 بإعطاء مختمف المعمومات المتعمقة بمياديف وشعب وتخصصات التكويف المضمونة في مؤسسات التعميـ 

 العالي،
  (ثانوية بوعمامة)يا الخاصة بتوضيح إجراءات التسجيل في مؤسسات التعميـ العالي لحاممي شيادة البكالور، 
 ،بتوضيح إجراءات طمب المعادلة والتسجيل في مؤسسات التعميـ العالي لحاممي شيادة بكالوريا أجنبية 
 بتقديـ معمومات متعمقة بالتكوينات التي تضمنيا مؤسسات التكويف العالي التابعة لدوائر وزارية أخرػ تحت 

 الي والبحث العممي،الوصاية البيداغوجية لوزارة التعميـ الع
 بتقديـ معمومات متعمقة بالتكوينات التي تضمنيا المؤسسات الخاصة لمتكويف العالي المعتمدة مف طرؼ وزارة 

 .التعميـ العالي والبحث العممي
 :اآلتيةزيادة عمى ىذه المعطيات، تحتوؼ بوابة حامل شيادة البكالوريا عمى المعمومات 

 جديد،دليل حامل شيادة البكالوريا ال 
 ،مختمف مسارات التكويف المضمونة مف طرؼ كل مؤسسة 
 ،رابط نحو بوابة كل مؤسسة مف مؤسسات التعميـ العالي 
  واإلطعاـ واإليواءالمنحة الدراسية والنقل  (العديد مف المعمومات التكميمية ومنيا المتعمقة بالخدمات الجامعية(. 
  نسخة أندرويد مف منشور«TawdjihCom». 

 

: «TawdjihCom» ىاتف ذكي،( ىي نسخة تفاعمية لممنشور الممكف تحميمو والقابل لمتثبيت عمى نظاـ أندرويد 
 سيما تحديد وفق شعبتو لمبكالوريا ال، تتيح العديد مف الوظائف التي تسمح لحامل شيادة البكالوريا )لوحة إلكترونية 

ي امتحاف البكالوريا، قائمة الشعب المسموح لو الحصوؿ عمى شيادتو لمبكالوريا ونتائجو المحصل عمييا فوالية و 
 .بيا
 التسجيل األولي والتوجيو 1-2

( 14)ىناؾ في المجموع أربعة عشر .مف المنشور مجمل التكوينات المضمونة حسب كل ميداف 01يبّيف الممحق 
 :يمي كماتقدـ مختمف مسارات التكويف  .ميدانا في التعميـ العالي، تتفرع إلى شعب وتخصصات

 

  اآلتيةمف إحدػ المسارات  انطالقا، وتبنى (ث سنواتالث +بكالوريا )ليسانس: 
 مف تكويف قاعدؼ مشترؾ لميداف أو شعبة، متبوع انطالقاتكويف ذو تسجيل محّمي أو جيوؼ، مبني  -

 ،االستحقاؽبتخصص، يتـ اختياره حسب ترتيب يراعي 
شعبة تتضمف تخصصا واحدا أو تتفرع مباشرة بميداف أو  بااللتحاؽشعبة ذات تسجيل وطني تسمح  -

 مف تخصص، األكثر
 .ينات مميننة، يتـ ضمانيا في أقساـ أو في معاىد العموـ والتقنيات التطبيقية بمؤسسات التعميـ العاليتكو  -
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ىذه التكوينات بالشراكة مع القطاعات المستعممة، وتمنح لخريجييا إمكانية الحصوؿ عمى كفاءات  تبنى
خدمات، )إّنيا مدعوة لتغطية احتياجات قطاع الخدمات  .منيـ عممييف مباشرة جعلأكاديمية ومينية ت

نتاج السمع التحويل، ) والقطاع الثانوؼ  ، ...(تجارة  (....وا 
تشكل معاىد العموـ والتقنيات التطبيقية فضاءات جامعية خاصة داخل الجامعة مخصصة حصرّيا  -

 .ثالث سنوات +مف بكالوريا انطالقا لتكوينات 
  يوافق تخصصا (خمس سنوات يتوج بشيادتي الميسانس والمستر +بكالوريا لميسانس )مدمج  مسارماستر ذو 

يجدر التذكير أف الطمبة المسجميف في ىذا النمط مف التكويف فقط، بإمكانيـ  .األوؿمعّينا منذ التسجيل 
 .التكويف في الماستر المناسب متابعة

 بالطور الثاني لممدارس العميا لاللتحاؽمسابقة وطنية أقساـ تحضيرية مدتيا سنتيف، تتوج ب. 
في المسابقة  التفوؽ بالطور الثاني لمدرسة عميا،  لاللتحاؽبعد النجاح في السنتيف التحضيريتيف، يشترط 

 :اآلتييتم تنظيم ىذه المسابقة عمى النحو  .التي تنظميا ىذه المدرسة الوطنية
 70% إلى 50%بة المدرسة، أين تخصص نسبة تتراوح ما بين مسابقة عمى أساس الشيادة بالنسبة لطم -

 في المدرسة، من المقاعد البيداغوجية المتاحة في الطور الثاني لفائدة الطمبة ذوي أحسن ترتيب
مسابقة عمى أساس اختبارات كتابية، بالنسبة لطمبة المدرسة غير المقبولين في المسابقة عمى أساس  -

الجامعية الذين اجتازوا  لنفس الميدان وطمبة الجامعات والمراكز ألخرى االشيادة، ومترشحي المدارس 
 .بنجاح سنتين من الدراسات الجامعية دون تسجيل تأخر دراسي

 .تحدد كيفيات سير المسابقة عف طريق التنظيـ
ـ الطبيعة عموـ وتكنولوجيا، عموـ اقتصادية، تسيير وعموـ تجارية، عمو  :ترتبط األقساـ التحضيرية بسبعة مياديف

 آلي، عمـو إنسانية واجتماعية، حقوؽ وعموـ سياسية، ىندسة معمارية، عمراف وميف وا عالـوالحياة، رياضيات 
 .المدينة

 :بإحدػ المدارس العميا التالية بااللتحاؽتسمح  :األقسام التحضيرية في العموم والتكنولوجيا -أ
 المدرسة الوطنية المتعددة التقنيات بالجزائر، -
 سة الوطنية المتعددة التقنيات بوىراف،المدر  -
 المدرسة الوطنية العميا المتعددة التقنيات بقسنطينة، -
 العمومية بالجزائر، لألشغاؿالمدرسة الوطنية العميا  -
 المدرسة الوطنية العميا لمرؼ بالبميدة، -
 المدرسة الوطنية العميا لممناجـ والمعادف بعنابة، -
 اعية بعنابة،المدرسة العميا لمتكنولوجيات الصن -
 المدرسة العميا لمعمـو التطبيقية بتممساف، -
 المدرسة العميا لميندسة الكيربائية والطاقوية بوىراف، -
 المدرسة الوطنية العميا لمتكنولوجيا بالجزائر، -
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 المدرسة العميا لمعمـو التطبيقية بالجزائر، -
 .امة بباتنةالمدرسة الوطنية العميا لمطاقات المتجددة والبيئة والتنمية المستد -

 

 بإحدػ المدارس العميا بااللتحاؽتسمح  :والتسيير والعموم التجارية االقتصاديةاألقسام التحضيرية في العموم  -ب
 :التالية
 مدرسة الدراسات العميا التجارية بالقميعة، -
 المدرسة العميا لمتجارة بالقميعة، -
 يعة،التطبيقي بالقم واالقتصاد لإلحصاءالمدرسة الوطنية العميا  -
 الرقمي بالقميعة، واالقتصادالمدرسة العميا لمتسيير  -
 المدرسة العميا لعمـو التسيير بعنابة، -
 المدرسة العميا لممحاسبة والمالية بقسنطينة، -
 بتممساف، األعماؿ إلدارةالمدرسة العميا  -
 .بوىراف لالقتصادالمدرسة العميا  -

 

 :التالية بإحدػ المدارس العميا بااللتحاؽح تسم :األقسام التحضيرية في عموم الطبيعة والحياة -ج
 

 المدرسة الوطنية العميا لمفالحة بالحراش، -
 المدرسة العميا لعمـو الغذاء والصناعات الزراعية الغذائية بالجزائر، -
 المدرسة العميا لمفالحة بمستغانـ، -
 المدرسة الوطنية العميا لمبيوتكنولوجيا بقسنطينة، -
 ـو البحر وتييئة الساحل بالجزائرالمدرسة الوطنية العميا لعم -
 المدرسة العميا لمعموـ البيولوجّية بوىراف، -
 .المدرسة الوطنية العميا لمغابات بخنشمة -

 

 :اآلتيةبإحدػ المدارس  بااللتحاؽتسمح  :األقسام التحضيرية في اإلعالم اآللي -د
 بالجزائر، اآللي لإلعالـالمدرسة الوطنية العميا  -
 بسيدؼ بمعباس، اآللي الـلإلعالمدرسة العميا  -
 .المدرسة العميا في عمـو وتكنولوجيات اإلعالـ اآللي والرقمنة ببجاية -
 .الجزائر – عبد هللابسيدؼ  االصطناعيالمدرسة الوطنية العميا لمذكاء  -

 

 :اآلتيةبالطور الثاني بإحدػ المدارس  بااللتحاؽتسمح  »:الخاصة«األقسام التحضيرية المدمجة  -ىـ
 المتعددة العمـو لميندسة المعمارية والعمراف بالجزائر،المدرسة  -
 المدرسة الوطنية العميا لمبيوتكنولوجيا بقسنطينة، -
 المدرسة الوطنية العميا لعمـو البحر وتييئة الساحل بالجزائر، -
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 بالجزائر، اإلعالـالمدرسة الوطنية العميا لمصحافة وعمـو  -
 .لجزائرالمدرسة الوطنية العميا لمعمـو السياسية با -

 

 بااللتحاقتسمح  »الخاصة بالقطب التكنولوجي بسيدي عبد هللا، الجزائر «األقسام التحضيرية المدمجة  -و
 :اآلتيتينلممدرستين العميتين  يبالطور الثان

 

 ،االصطناعيالمدرسة الوطنية العميا لمذكاء  -
 .المدرسة الوطنية العميا لمرياضيات -

 

أعمدتيا، القواعد العامة المطبقة في مجاؿ  خالؿى شكل جداوؿ، توضح مف ليذا المنشور عم 01 الممحقُيقدـ 
 .األولي والتوجيو في مختمف التكوينات المذكورة أدناه التسجيل

 

 محمية أو جيوية تسجيالتتكوينات ذات  -
 رمز مياديف أو شعب التكويف، :1 العمود
 مياديف أو شعب التكويف، :2العمود 
 العالي التي تضمف ميداف أو شعبة التكويف،مؤسسات التعميـ  :3العمود 
 الدوائر الجغرافية التابعة لكل مؤسسة مف مؤسسات التعميـ العالي، :4العمود 
 بمياديف أو شعب التكويف، االلتحاؽشعب البكالوريا المرّتبة حسب األولوية، والتي تخوؿ  :5 العمود
يوضح ىذا العمود كيفية المشاركة  .لمتسجيل األولي قواعد الترتيب والشروط البيداغوجية اإلضافية :6العمود 

 .الترتيب بغية التسجيل األولي في مياديف أو شعب التكويف في
 

 شعب ذات تسجيل وطني -
 رمز الشعبة ذات التسجيل الوطني، : 1العمود 
 .عنواف الشعبة ذات التسجيل الوطني : 2العمود 
 وطني،عناويف تخصصات الشعب ذات التسجيل ال : 3العمود 
 مؤسسة التعميـ العالي التي تضمف الشعبة ذات التسجيل الوطني، : 4العمود 
 يوضح الطابع الوطني لكل شعبة ذات تسجيل وطني، : 5العمود 
 بالشعب ذات التسجيل الوطني، االلتحاؽشعب البكالوريا المرّتبة حسب األولوية والتي تخوؿ  : 6العمود 
 .ط البيداغوجية اإلضافية لمتسجيل األولي في الشعب ذات التسجيل الوطنيقواعد الترتيب والشرو  : 7العمود 

 

 ماستر ذو مسار مدمج لميسانس -
 رمز الماستر ذو مسار مدمج لميسانس، : 1العمود 
 شعبة التكويف لمماستر ذو مسار مدمج لميسانس، : 2العمود 
 عنواف تخصصات الماستر ذو مسار مدمج لميسانس، : 3العمود 
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 مؤسسة التعميـ العالي التي تضمف الماستر ذو مسار مدمج لميسانس، : 4العمود 
 يوضح الطابع الوطني لكل تكويف في الماستر ذو مسار مدمج لميسانس، : 5العمود 
 بالماستر ذو مسار مدمج لميسانس، تحاؽاللاشعب البكالوريا المرتبة حسب األولوية، والتي تخوؿ  : 6العمود 
رتيب والشروط البيداغوجية اإلضافية لمتسجيل األولي في تكوينات الماستر ذو مسار قواعد الت : 7العمود 

 .مدمج لميسانس
 

 التكوينات المميننة المضمونة في األقسام أو في معاىد العموم والتقنيات التطبيقية لمؤسسات التعميم العالي -
 رمز مياديف أو شعب التكوينات المميننة المضمونة، : 1العمود 
 مياديف التكوينات المميننة، : 2 العمود
 شعب التكوينات المميننة، : 3العمود 
 تخصصات التكوينات المميننة، : 4العمود 
 مؤسسات التعميـ العالي التي تضمف التكوينات المميننة، : 5العمود 
 بالتكوينات المميننة، االلتحاؽيوضح الطابع الوطني الذؼ يميز  : 6العمود 
 بالتكوينات المميننة، االلتحاؽكالوريا المرّتبة حسب األولوية، والتي تخوؿ شعب الب : 7العمود 
 .قواعد الترتيب والشروط البيداغوجية اإلضافية لمتسجيل األولي : 8العمود 

 

 تكوين في األقسام التحضيرية بالمدارس العميا )02)سنتي   -
 رمز األقساـ التحضيرية، : 1العمود 
 رية داخل المدارس،األقساـ التحضي : 2العمود 
 المدارس العميا التي تضـ كل نمط مف أنماط األقساـ التحضيرية، : 3العمود 
 باألقساـ التحضيرية، االلتحاؽيوضح الطابع الوطني الذؼ يميز  : 4العمود 
 باألقساـ التحضيرية، االلتحاؽشعب البكالوريا المرّتبة حسب األولوية والتي تخوؿ  : 5العمود 
 .قواعد الترتيب والشروط البيداغوجية اإلضافية لمتسجيل األولي في األقساـ التحضيرية : 6العمود 

 

 التسجيل األولي والتوجيو في المدارس العميا لألساتذة 3.1.
 

 راتمساتضمف ىذه المدارس  .لألساتذةليذا المنشور التكوينات المضمونة في المدارس العميا  02الممحق  يبيف
 :بثالثة أطوار األمريتعمق  .نيف لفائدة قطاع التربية الوطنيةمخصصة لتكويف المكو 

 ،االبتدائيأستاذ التعميـ  -
 أستاذ التعميـ المتوسط، -
 .استاذ التعميـ الثانوؼ  -

 

 ، وحسبوالواليةسنويا حسب الطور والشعبة  لألساتذةتحدد المناصب البيداغوجية المتاحة لدػ المدارس العميا 
 .طرؼ قطاع التربية الوطنية المعبر عنيا مف االحتياجات



  2021-الثاني الثالثي-النشرة الرسمية                      -قانونيةمديرية الشؤون ال-                     وزارة التعميم العالي والبحث العممي   455

 

 

 

 31في  األكثرسنة عمى  24لشرط السن المحدد بـ  لألساتذةيخضع التسجيل النيائي في ىذه المدارس العميا 
يجب عمى المترشح المقبول لمتكوين في ىذه المدارس التوقيع عمى  .ولنتيجة المقابمة الشفوية 2021ديسمبر

 .يو المستقبمي عند نياية تكوينوقطاع التربية بخصوص توجي عقد التزام مع
 

أعمدتيا، القواعد العامة المطبقة في مجاؿ  خالؿليذا المنشور عمى شكل جداوؿ توضح مف  02 الممحق يقدـ
 .لألساتذةاألولي والتوجيو في المدارس العميا  التسجيل

 رمز شعب التكويف، : 1العمود 
 عناويف شعب التكويف، : 2العمود 
 التي تضمف شعبة التكويف، لألساتذةالوطنية العميا  المدرسة : 3العمود 
 ،لألساتذةالدوائر الجغرافية التابعة لكل مدرسة مف المدارس العميا  : 4العمود 
 بشعب التكويف، االلتحاؽشعب البكالوريا المرّتبة حسب األولوية التي تخوؿ  : 5العمود 
 .لألساتذةية لمتسجيل األولي في المدارس العميا قواعد الترتيب والشروط البيداغوجية اإلضاف : 6العمود 

 

 العموم الطبية شعب فيالتسجيل األولي والتوجيو  . 4.1
 

أعمدتو، القواعد العامة المطبقة في مجاؿ التسجيل األولي والتوجيو في  خالؿليذا المنشور مف  03 الممحقيبيف 
 .العمـو الطبية شعب

 رمز شعب التكويف، : 1العمود 
 عناويف شعب التكويف، : 2العمود 
 مؤسسات التعميـ العالي التي تضمف شعب التكويف، : 3العمود 
 الدوائر الجغرافية التابعة لكل مؤسسة مف مؤسسات التعميـ العالي، : 4العمود 
 بشعب التكويف، االلتحاؽشعب البكالوريا التي تخوؿ  : 5العمود 
 .اإلضافية لمتسجيل األوليقواعد الترتيب والشروط البيداغوجية  : 6العمود 

 

 التسجيل األولي والتوجيو في عموم البيطرة 5.1.
 

أعمدتو، القواعد العامة المطبقة في مجاؿ التسجيل األولي والتوجيو في  خالؿليذا المنشور مف  04 الممحقيبيف 
 .البيطرة عموـ

 رمز التكويف، : 1العمود 
 عنواف التكويف، : 2العمود 
 ت، والمدرسة الوطنية العميا لمبيطرة أو المعاىد داخل الجامعات التي تضمف التكويف،الجامعا : 3العمود 
 يوضح الطابع الجيوؼ أو الوطني لكل تكويف، : 4العمود 
 بالتكويف، االلتحاؽشعب البكالوريا المرّتبة حسب األولوية التي تخوؿ  : 5العمود 
 .افية لمتسجيل األوليقواعد الترتيب والشروط البيداغوجية اإلض : 6العمود 
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 »ممتاز«حاممو شيادة البكالوريا بتقدير  6.1.
 1.2الوارد في الفقرة  اإلجراءبملء بطاقة الرغبات عبر الخط وفق  "ممتاز"يقوـ حامل شيادة البكالوريا بتقدير 

 .يمّبى لو أحد اختياراتو  المعّبر عنيا .أدناه، مع احتراـ الشروط المتعمقة بشعبة البكالوريا
بغض النظر عف دائرتو الجغرافية، يمكف لحامل شيادة البكالوريا بتقدير ممتاز أف يمتحق بأؼ مؤسسة جامعية 

الدنيا  المعدالتمع احترام لبطاقة الرغبات،  اآلليةشعبة التكويف التي وجو إلييا عف طريق المعالجة  تضمف
 .لاللتحاق

 

 الت خاصةحا 7.1.
الخاصة  الحاالته، سيتـ إعداد منشور تكميمي يضبط كل لييا أعالالمشار إ الحاالتبغض النظر عف كل 

التي تخول لمدير المؤسسة الجامعية  الحاالتيحدد ىذا المنشور والرزنامة، كما  اإلجراءاتويوضح كذلؾ 
سيما بالنسبة لمشعب  البالتشاور مع الندوات الجيوية لمجامعات،  اقتراح إعادة توزيع داخمي وخارجي لمطمبة

 .االلتحاؽالطمبة، عمى أف تتـ ىذه العممية في كنف احتراـ شروط  تعرؼ انخفاضا محسوسا لعدد التي
 

 2021تسجيل المترشحين الجزائريين الحاصمين عمى بكالوريا خاصة  8.1.
 

 :اآلتيتتـ عمى النحو  األخرػ مع شعب البكالوريا  (ثانوية بوعمامة)مطابقة شيادة البكالوريا الخاصة 
 المطابقة وريا الخاصةشعب البكال

 تسيير واقتصاد تقني اقتصادي، فرع اقتصادي واجتماعي
 تسيير واقتصاد عموم وتكنولوجيا المناجمنت والتسيير
 عمـو تجريبية عموم، فرع رياضيات وعموم الطبيعة

 

ف لشروط المترشحيف لعممية التسجيل األولي والتوجيو عبر الخط، لكنيـ في المقابل يخضعو  ىؤالءيخضع  ال
عمييا عبر  االطالعالدنيا التي يمكن  المعدالتبكل تكويف كما ينص عميو ىذا المنشور وحسب االلتحاؽ 
 .المخصصين لوزارة التعميم العالي والبحث العممياإلنترنت موقعي 

 

ي مؤسسة المترشحيف بتسجيميـ النيائي في تكويف مف اختيارىـ المسموح ليـ بالتسجيل فيو، مباشرة ف ىؤالءيقوـ 
وعمييـ التقدـ إلى المؤسسة  .2021سبتمبر  19إلى  11الفترة الممتدة مف  خالؿمف مؤسسات التعميـ العالي 

 .األصميةوبحوزتيـ شيادة البكالوريا  المختارة
 

 2021تسجيل المترشحين الجزائريين الحاصمين عمى بكالوريا أجنبية  9.1.
 ، قبل القياـ بأؼ تسجيل في مؤسسة2021ى بكالوريا أجنبية سنة يجب عمى المترشحيف الجزائرييف الحاصميف عم

 :اآلتيجامعية تقديـ طمب معادلة عمى الخط عبر الرابط 
https:// www.mesrs.dz/les-equivalences 

 2021سبتمبر  30أوت إلى  20مف يـ ترشحيـ بعد تسميـ المعادلة، يمكف لحاممي شيادة البكالوريا تقد
 : (الواجية جزائرؼ حاصل عمى بكالوريا أجنبية)تحت عنواف  PROGRESحساب عمى أرضية  باستحداث

https://progres.mesrs.dz/webetrangers 

http://www.mesrs.dz/les-equivalences
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اختيارات باحترام الشروط  (06) عمى ستة  خاللويقوم المترشح بإيداع ممفو بعد مسحو ضوئيا، يعبر من 
عمييا عبر  االطالعالتي يمكن  لاللتحاقالدنيا  المعدالتالبيداغوجية المشار إلييا في ىذا المنشور، وكذا 

اختيارات  (06)يجب أن تتضمن الستة ي، ارة التعميم العالي والبحث العممالمخصصين لوز  اإلنترنتموقعي 
 .يوي، وجوبافي الميسانس ذات التسجيل المحمي أو الج (02) المعبر عنيا اختيارين

بعد أف يتـ التوجيو عبر الخط ، يتقدـ المترشح لممؤسسة التي وجو إلييا وبحوزتو رقـ ممفو المحصل عميو بعد 
، والوثائق (9DZAXXXX)متبوعا برقـ تسمسمي  9DZAب ، ىذا الرقـ يبدأ PROGRESفي منصة  تسجيمو
 :التالية

  األصميةشيادة البكالوريا، 
 ،شيادة المعادلة 
  شمسيتيف، (02)صورتيف 
 حقوؽ التسجيل. 

 

 تسجيل المترشحين الدوليين المستفيدين من منح الحكومة الجزائرية أو أبناء الدبموماسيين المعتمدين .1-10
 بالجزائر والحائزين عمى بكالوريا أجنبية والمترشحين الدوليين الحاصمين عمى بكالوريا جزائرية

منح الحكومة الجزائرية أو أبناء الدبموماسييف المعتمديف بالجزائر،  يجب عمى المترشحيف الدولييف المستفيديف مف
والحائزيف عمى بكالوريا أجنبية والمترشحيف الدولييف الحاصميف عمى بكالوريا جزائرية الذيف يرغبوف في الترشح 

ترشحيـ عبر يمر ممف  .لمتسجيل الجامعي في الجزائر إيداع طمبات تسجيميـ، وجوبا، عبر القنوات الدبموماسية
 PROGRES.أرضية  خالؿمحطات أساسية مف  ثالث

  (ةبكالوريا أجنبيبالنسبة لمحاصمين عمى )المعادلة 
 PROGRES بعد المسح الضوئي لممف المترشح، تقوـ التمثيميات الدبموماسية بإيداع الممف عبر أرضية

 :(دولييف الواجية طمبة)
https//:progres.mesrs.dz/webetrangers 

 .لمممف اإليجابي، تمنح شيادة معادلة في حالة التقييـ األجنبيةبالنسبة لمبكالوريا 
 

 التوجيو 
اختيارات، عمى إثرىا يتـ توجييو حسب الشروط البيداغوجية لسنة حصولو عمى  (06)يعبر المترشح عف ستة 

 .ل احتراـ الحصص المخصصة لكل تخصص التي تمنحيا الدولة الجزائرية لكل بمدالبكالوريا وفي ظ شيادة
، يتـ توجيو المترشح آليا نحو تكويف بمراعاة نتائجو (06)الستة  االختياراتفي حالة عدـ تمبية أؼ اختيار مف 

 .االلتحاؽعمييا في البكالوريا وشروط  المحصل
مف أجل التسجيل في الشعب ذات التسجيل الوطني،  األجنبيةت وبغية التأكد مف المستوػ المطموب في الّمغا

في  .مف طرؼ المؤسسة المستقبمة األجنبيةوشعب العموـ الطبية وعمـو البيطرة، يتـ تنظيـ اختبار في المغة 
 .، يقترح عمى المترشح توجييا آخراالختبار في اإلخفاؽحالة 

https://progres.mesrs.dz/webetrangers
https://progres.mesrs.dz/webetrangers
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بالتكوينات في الّمغات  لاللتحاؽالدنيا  المعدالتمف  نجميزيةاإليعفى المترشحيف الناطقيف بالمغة البرتغالية أو 
نيـ معنيوف بدروس مكّثفة في الّمغات أثناء أل واإلسبانية(، األلمانية، التركية، اإليطاليةالفرنسية ) األجنبية
 .بالجزائراألولى سنتيـ 

 

 التسجيل 
 

 .المستفيدة مف المنحة الجزائرية بقبوؿ الترشيحات التمثيميات الدبموماسية لمبمداف إعالـ تـعممية التوجيو، ي بعد
إجراءات  إلتماـيجب عمى المترشحيف الدولييف المقبوليف التقدـ لمؤسسات توجيييـ، مصحوبيف بممفاتيـ، 

 .تسجيميـ
 :يتضمف الممف الوثائق التالية

  لشيادة البكالوريا، األصميةالنسخة 
  لكشف النقاط، األصميةالنسخة 
 لمحائزيف عمى شيادة بكالوريا أجنبية، شيادة المعادلة 
  لمممف الطّبي، األصميةالنسخة 
  الميالدشيادة، 
 ،شيادة الجنسية 
 شمسيتيف، (02) صورتيف 
 ،حقوؽ التسجيل 
  اإلنجميزيةالترجمة الرسمية لكل وثيقة حررت بمغة غير المغة العربية أو الفرنسية أو. 

 

 .ا رخصة تسجيل ورخصة إيواءيمنح لكل طالب دولي في المؤسسة التي وجو إليي
 

 تسجيل حاممي شيادة البكالوريا في مؤسسات التكوين العالي التابعة لدوائر وزارية أخرى وفي المؤسسات 1-11
  الخاصة لمتكوين العالي المعتمدة من طرف وزارة التعميم العالي والبحث العممي

 

تحت )التكويف العالي التابعة لدوائر وزارية أخرػ  ليذا المنشور إمكانّيات التسجيل في مؤسسات 07الممحقيبّيف 
 كما يقدـ الممحق المعمومات التالية عف مختمف ىذه (.الوصاية البيداغوجية لوزارة التعميـ العالي والبحث العممي

 :القطاعات
 المؤسسات تحت الوصاية، -
 التكوينات المضمونة، -
 .االلتحاؽشروط  -

 

طالع عمى قائمة مؤسساتيا وشروط االبعة لوزارة الدفاع الوطني، يمكف بالنسبة لمؤسسات التكويف العالي التا
 .)www.mdn.dz)ليذه الوزارة  اإللكترونيبيا، عبر الموقع االلتحاؽ 

http://www.mdn.dz/
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 ميـ العاليليذا المنشور شبكة المؤسسات الخاصة لمتكويف العالي المعتمدة مف طرؼ وزارة التع 08الممحق يبّيف 
 .والبحث العممي، والمعمومات الخاصة بيا

التسجيل  إلجراءاتيخضع حاممو شيادة البكالوريا الراغبيف التسجيل في إحدػ المؤسسات المذكورة أعالو  ال
 .مباشرة بمؤسسة اختيارىـ االتصاؿوعمييـ  .والتوجيو المحددة في ىذا المنشوراألولي 

 

 2021شيادة البكالوريا قبل سنة الجزائريون الحاصمون عمى  12.1.
 

، والذيف لـ يقوموا بأؼ تسجيل جامعي منذ 2021يمكف الجزائريوف الحاصميف عمى شيادة البكالوريا قبل دورة 
عمى مستوػ إحدػ المؤسسات الجامعية  2021سبتمبر 09حصوليـ عمييا، بإيداع طمب تسجيل ابتداء مف 

بالشعبة أو ميداف التكويف لسنة  لاللتحاؽالدنيا  والمعدالتالبيداغوجية  التابعة لدوائرىـ الجغرافية، طبقا لمشروط
يتم التكفل، حصريا، بيذه الطمبات من طرف  .حصوليـ عمى البكالوريا، وفي حدود المقاعد البيداغوجية المتوفرة

 .المعنية المؤسسة
 لـ يقوموا بأؼ تسجيل جامعي منذ، والذيف 2021يمكف لحاممي شيادة بكالوريا أجنبية المحصل عمييا قبل دورة 

–لمسنوات السابقة، إيداع طمب تسجيل بعنواف السنة الجامعية  االلتحاؽحصوليـ عمييا، ولـ يشاركوا في اختبار 
والشروط المنصوص عمييا  9.1الوارد في الفقرة  اإلجراءإحدػ مؤسسات التعميـ العالي وفق  في 2022 2021
 2021.بتمبر س 09مف  المنشور، ابتداء في ىذا

 .2021سبتمبر  19يوـ  حدد آخر أجل لمتسجيل في المؤسسات الجامعية 
 .يستفيد حاممو أكثر من شيادة بكالوريا سوى من تسجيل واحد فقط ال :مالحظة

 
 كيفيات التسجيل األولي والتوجيو -2

 

 التسجيل األولي 5-6
ط المحصل عميو في البكالوريا، يمكف استعمالو لرقـ التسجيل ولمرمز السرؼ الوارديف في كشف النقا خالؿمف 

، قائمة التكوينات المسموح لو التسجيل بيالممترشح الولوج عبر الموقعيف المخصصيف بواسطة ىذا الرمز إلى 
 (06)بطاقة رغباتو، وفقا لترتيب تنازلي، ستة مف بيف ىذه التكوينات المسموح بيا، يجب عميو أف ُيسجل في 

 .األكثرعمى  (10)ة إلى عشر  األقلعمى  اختيارات
 :اآلتيةأف تشمل مسارات التكويف  االختياراتيمكف ليذه 
 (جيوؼ، والشعب ذات التسجيل الوطني، والتكوينات المميننة/تكوينات ذات تسجيل محّمي) ليسانس، 
 ،ماستر ذؼ المسار المدمج لميسانس 
 ،أقساـ التحضيرية 
  لألساتذةشعب المدارس العميا، 
 مـو البيطرةشعب العمـو الطبية وع. 
 شعب التكويف شبو الطبي التابعة لقطاع الصحة. 
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مسارين  األقل، عمى االختياراتيجب عمى حامل شيادة البكالوريا أن يحدد في بطاقة رغباتو من ضمن  :ىام
 .من مسارات التكوين في الميسانس ذات التسجيل المحمي أو الجيوي التي تضمنيا مؤسسة جامعية( 02)

 

 .المخصص ليذا الغرض اإلنترنت، عبر موقع حصريًا عمى الخطف ترسل بطاقة الرغبات، لمتذكير، يجب أ
 

 :ُينصح حامموا شيادة البكالوريا
  جديةوبطريقة  بصفة شخصيةبالقياـ بيذه العممية، 
 بطبع بطاقات رغباتيـ. 

 

 .اإلجراءمعنيين بيذا األولية عبر الخط إجبارية بالنسبة لكافة حاممي شيادة البكالوريا ال التسجيالتتعتبر 
المحددة، كل  اآلجالتم تسجيمو األولي عبر الخط وفي يُ  حامل شيادة البكالوريا الذي لم يقم ولم يفقد كل

 .ميدان أو شعبة التكوين المرغوب فييا إمكانية لمتسجيل في
 

 المعالجة المعموماتية 2-2
حاممي شيادة البكالوريا الجدد التي تـ ممؤىا تتكفل المعالجة الوطنية المعموماتية بمجمل بطاقات الرغبات ل

رساليا عبر الخط لمتسجيل األولي والتوجيو  األربعةتؤدؼ ىذه المعالجة القائمة عمى التوليفة بيف المعايير  .وا 
 .، إلى تمبية إحدػ الرغبات المعّبر عنيا مف طرؼ كل حامل شيادة بكالوريا جديد1.1 المذكورة في الفقرة

 

معالجة الوطنية المعموماتية في متناوؿ حاممي شيادة البكالوريا عمى الموقعيف المخصصيف ليذا توضع نتائج ال
اطالعيـ عمى أحد ىذيف الموقعيف، سيتعرؼ حامموا شيادة  خالؿالغرض وفق الرزنامة المذكورة أدناه، مف 

 :نتيجة توجيييـ ومف ثـ ينبغي عمييـ، حسب الحالة البكالوريا عمى
  أدناه، 4عبر الخط ، حسب الرزنامة المحددة في الفقرة تأكيد توجيييـ 
 أخرػ، يجب  التقدـ إلى المقابمة التي تجرػ حضوريا بمؤسسات توجيييـ أو حضوريا في مؤسسات جامعية

بمؤسسة توجييو مف أجل  االتصاؿ ،عمى المترشح الذؼ اختار إجراء المقابمة في مؤسسة جامعية أخرػ 
 .والمواعيد الواردة في بطاقات التوجيو وفق الرزنامة المحددة المقابالتتجرػ  .مةالتنظيـ العممي ليذه المقاب

 

يخضع ال في مقابمتيـ، يتـ توجيييـ آلّيا إلى اختيارىـ الموالي الوارد في بطاقة الرغبات والذؼ  اإلخفاؽفي حالة 
 .االختياربيذا  لاللتحاؽ األدنىلمقابمة شفوية ويستوفي المعدؿ 

قترح عمى المعنييف عممية ثانية يخاصة التي لـ يتـ فييا الحصوؿ عمى أؼ اختيار مف اختياراتيـ،  في الحالة ال
يجب أف تحتوؼ ىذه البطاقة عمى  . بطاقة رغبات أخرػ حسب ترتيب تنازليأليجب عمييـ م .األولي لمتسجيل

سجيل المحّمي أو الجيوؼ ، وجوبا، في مسارات الميسانس ذات الت(02)اختيارات مف ضمنيا اثنيف  )06)ستة 
وفي حدود المقاعد  لاللتحاؽالدنيا  المعدالتمع احتراـ  1.2األولي المذكور في الفقرة  اإلجراءباّتباع نفس 

 .لمرزنامة المحددة أدناه البيداغوجية المتوفرة طبقا
الخطػ، حسب  في حي جامعي طمبا، عبر باإليواءعند الحصوؿ عمى التوجيو النيائي، يودع المترشح المعني 

 .المحددة الرزنامة
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يصبح التسجيل نيائيا لحاممي شيادة البكالوريا الجدد بمجرد ايداع ممف تسجيل المترشح عمى مستوػ مؤسسة 
 .التوجيو

 :يشتمل الممف عمى الوثائق التالية
 كشف نقاط البكالوريا، 
 شمسيتاف (02) صورتاف، 
 دج( 200) رسـ دفع حقوؽ التسجيل. 

 

 4.وباحتراـ الرزنامة المحددة في القفرة  PROGRESالمبيف عمى أرضية  اإلجراءبإتباع 
 .لكشف نقاط البكالوريا الحقا عمى مستوػ مؤسسة التوجيو األصميةيتـ إيداع النسخة 

 

 الدوائر الجغرافية لمتسجيل 3-
ب التكويف كما ىي يمكف تغيير الدوائر الجغرافية لتسجيل حاممي شيادة البكالوريا الجدد بالنسبة لمياديف وشع

المناسبة لضماف توجيو أنجع لحاممي شيادة البكالوريا الجدد نحو مؤسسات التعميـ العالي  المالحقمحددة في 
 .أو إيواء كافية/استيعاب وتأطير و التي توفر قدرات

دة وطنية، يمكف توجيو حاممي شيا معدالتبيا عف طريق  االلتحاؽبالنسبة لشعب العموـ الطبية التي يتـ 
الجدد المعنييف بيذه الشعب، إلى أؼ مؤسسة مف مؤسسات التعميـ العالي عبر التراب الوطني حسب  البكالوريا
 .االستقباؿقدرات 
 .الوالياتليذا المنشور رموز   05الممحق يبّيف 
 .يليذا المنشور شبكة المؤسسات الجامعية التابعة لوزارة التعميـ العالي والبحث العمم 06الممحق يقدـ 
تحت الوصاية )ليذا المنشور شبكة مؤسسات التكويف العالي التابعة لدوائر وزارية أخرػ  07الممحق يقدـ 

 (.لوزارة التعميـ العالي والبحث العممي البيداغوجية
ليذا المنشور شبكة مؤسسات التكويف العالي الخاصة المعتمدة مف طرؼ وزارة التعميـ العالي  08الممحق يقدـ 

 .عمميال والبحث
 

 النيائية والتسجيالتاألولية  التسجيالترزنامة  -4
 النيائية لحاممي شيادة البكالوريا الجدد بعنواف السنة الجامعية والتسجيالت األولية التسجيالتحددت رزنامة 
 :كما يمي  2022-2021

 االفتراضي النمط أبواب مفتوحة عمى مستوى مؤسسات التعميم العالي وفق 2021جويمية  26إلى  24مف 
 2021أوت  08جويمية إلى  27من  : 1المرحمة 

 عبر الخط األولية التسجيالت 2021جويمية  29إلى  27مف 
 عبر الخط األولية التسجيالتتأكيد  2021جويمية  31إلى  30مف 
 معالجة الرغبات 2021أوت  08إلى  01مف 
 عف نتائج التوجيو اإلعالف مساء 2021أوت  08يوـ 
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 2021أوت  16أوت إلى  09من  : 2مة المرح
 لألساتذةالخاصة بالمرشحيف الموجييف إلى المدارس العميا  المقابالت 2021أوت  13إلى  09مف 
العممية الثانية المخصصة  العممية انطالؽ 2021أوت  11إلى  09مف 

 لممترشحيف الذيف لـ يحصموا 
 عمى أؼ اختيار مف اختياراتيـ

 المعالجة 2021أوت  16إلى  11مف 
 عف النتائج اإلعالف مساء 2021أوت  16يوـ 
 لإليواءفتح البوابة المخصصة  2021أوت  16 إلى 09مف 

 2021سبتمبر  09إلى  04النيائية عبر الخط من  التسجيالت 3:المرحمة 
 PROGRES الخاصة من طرف مؤسسات التعميم العالي بواسطة أرضية الحاالتمعالجة  4:المرحمة 

 2021سبتمبر  19إلى  11من 
 2021سبتمبر  18إلى  04إعادة فتح البوابة المخصصة لمخدمات الجامعية من  : 5المرحمة 

 

النيائية لحاممي شيادة البكالوريا الجدد بعنوان السنة  لمتسجيالتكآخر أجل   2021سبتمبر  19حدد تاريخ 
 2021-2022.الجامعية
 .شور عند الضرورةيمكف تعديل أحكاـ ىذا المن :تنبيو

 

 :تعميمات
يتعيف  ،سيما في التعميـ والبحث والحوكمة التكريسا لمجيودات القطاع في تعميـ الرقمنة عمى كافة المستويات، 

المتاحة بالمجوء  اإلمكانياتعمى مدراء المؤسسات الجامعية والبحثية والخدماتية مواصمة مجيوداتيـ وتعبئة كل 
تحسيسية واسعة النطاؽ لفائدة حاممي  إعالمية، لضماف حممة واالتصاؿ اإلعالـيات المكثف لتكنولوج لالستعماؿ

بخصوص محتوػ ىذا المنشور، وكذا مختمف مسارات التكويف التي تضمنيا  شيادة البكالوريا الجدد وأوليائيـ
ة المحددة في ىذا إلى شروط الترشح ليا طبقا لمرزنام باإلضافة وخارج القطاع، ،مؤسسات التعميـ العالي لمقطاع

 .المنشور
، فإنني أشدد عمى مواصمة تجند 19 –غير المسبوقة التي فرضتيا جائحة كوفيد  االستثنائيةوبالنظر لمظروؼ 

الجامعية السير عمى التطبيق الصاـر لمبروتوكوؿ الصحي والبيداغوجي المعتمد، كما أدعوا  األسرةكافة أفراد 
ة العمل بدوف ىوادة عمى ضماف نجاح عممية توجيو وتسجيل حاممي شيادة والخدماتي مدراء المؤسسات الجامعية

 .البكالوريا الجدد
 2021جوان  29 فيحرر بالجزائر 

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

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 (.مذيريت التعليم والمتببعت البيذاغىجيت والتقييمعميم والتكوين العاليين )المالحق متوفرة عمى مستوى المديرية العامة لمت مالحظة:

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 *-* 1202 فرديةقرارات  * -*

   

 بصفة مسؤوؿ فرقة البحث  قـــوراري ســمــيــريعيف السيد ، 2021أفريل  19مؤرخ في  وزارؼ مشترؾ بقرار
 .المختمطة تحت عنواف "الفيروسات وأمراض السرطاف"،المنشأة لدػ المركز االستشفائي الجامعي لمصطفى باشا

 بصفة مسؤوؿ فرقة البحث  فىبمعربي مصطيعيف السيد ، 2021أفريل  19مؤرخ في  وزارؼ مشترؾ بقرار
حيوية ومعالجة الصور الرقمية المخصصة لعالج األوراـ"، -المختمطة تحت عنواف "أجيزة استشعار النانو

 .المنشأة لدػ جامعة تيارت
 بصفة مسؤولة فرقة البحث  بــوزبــيــد صــبـيحةتعيف السيدة ، 2021أفريل  19مؤرخ في  وزارؼ مشترؾ بقرار

واف "عمـ البيانات والذكاء االصطناعي لمبحث في سرطاف الثدؼ لناحية عنابة"، المنشأة لدػ المختمطة تحت عن
 المركز االستشفائي الجامعي لعنابة.

 بصفة مسؤولة فرقة البحث المختمطة  برجم ىجيرةتعيف السيدة ، 2021أفريل  19مؤرخ في  وزارؼ مشترؾ بقرار
 جامعة عنابة. تحت عنواف "وراثة سرطاف الثدؼ"، المنشأة لدػ

 بصفة مسؤوؿ فرقة البحث المختمطة  جيجيك رضايعيف السيد ، 2021أفريل  19مؤرخ في  وزارؼ مشترؾ بقرار
 .1تحت عنواف "فريق بحث عف عالجات مبتكرة لمتسمـ العقربي"،  المنشأة لدػ جامعة  الجزائر

 بصفة مسؤوؿ فرقة البحث  ــســانمــحــفــوف حيعيف السيد ، 2021أفريل  19مؤرخ في  وزارؼ مشترؾ بقرار
المختمطة تحت عنواف "فريق رصد وتقييـ سػمية دوسيتاكساؿ"، المنشأة لدػ المؤسسة العمومية االستشفائية 

 الرويبة.
 بصفة مسؤولة فرقة البحث  جيالني سممىتعيف السيدة ، 2021أفريل  19مؤرخ في  وزارؼ مشترؾ بقرار

" VENOSCORPص في سمـو العقرب ومضادات السمـو الحديثة المختمطة تحت عنواف "فريق بحث متخص
 المنشأة لدػ معيد باستور الجزائر.

 بصفة مسؤوؿ فرقة البحث  تــاج الدين عبد العزيزيعيف السيد ، 2021أفريل  19مؤرخ في  وزارؼ مشترؾ بقرار
 .1المختمطة تحت عنواف "فريق البحث حوؿ العقارب"، المنشأة لدػ جامعة وىراف

 بصفة مسؤولة فرقة البحث  تـــركــي خديجةتعيف السيدة ، 2021أفريل  19مؤرخ في  وزارؼ مشترؾ ربقرا
 .1المختمطة تحت عنواف "البحث في سرطاف ثدؼ المرأة"، المنشأة لدػ جامعة وىراف

 بصفة مسؤولة فرقة البحث  بــوراس نــوريــةتعيف السيدة ، 2021أفريل  19مؤرخ في  وزارؼ مشترؾ بقرار
 .1المختمطة تحت عنواف "التحميالت الجزيئية"، المنشأة لدػ جامعة وىراف

 بصفة مسؤولة فرقة البحث  ىــروال نـبـيـمـةتعيف السيدة ، 2021أفريل  19مؤرخ في  وزارؼ مشترؾ بقرار
 .1المختمطة تحت عنواف "سرطاف المعدة"، المنشأة لدػ جامعة وىراف

 بصفة مسؤولة فرقة البحث  عــمــور فــاطـمـةتعيف السيدة ، 2021 أفريل 19مؤرخ في  وزارؼ مشترؾ بقرار
 .1المختمطة تحت عنواف "سرطاف الجياز اليضمي"، المنشأة لدػ جامعة وىراف



  2021-الثاني الثالثي-النشرة الرسمية                      -قانونيةمديرية الشؤون ال-                     وزارة التعميم العالي والبحث العممي   465

 

 

 

 بصفة مسؤولة فرقة البحث  مـسـري مـخـتـاريـةتعيف السيدة  ،2021أفريل  21مؤرخ في  وزارؼ مشترؾ بقرار
 تصاالت السمكية والالسمكية والطاقة"، المنشأة لدػ جامعة األغواط.المختمطة تحت عنواف "فرقة لبحث اال

 بصفة مسؤوؿ فرقة البحث المختمطة  عثماني بغداديعيف السيد  ،2021ماي  04مؤرخ في  وزارؼ مشترؾ بقرار
 .1تحت عنواف "التعمـ اآللي، الذكاء االصطناعي والمنطق لدعـ القرار في الصحة"، المنشأة لدػ جامعة وىراف

 بالمعيد الوطني  بحثفي رتبة مديرة  بمواىم جميمةة عيف السيدت ،2021ماي  05مؤرخ في  وزارؼ مشترؾ بقرار
 لألبحاث الغابية.

 بالمعيد الوطني  بحثفي رتبة مدير  عمدون رياض عيف السيدي ،2021ماي  05مؤرخ في  وزارؼ مشترؾ بقرار
 لألبحاث الغابية.

 بالمعيد  بحثفي رتبة مديرة  براق بورقبة ناديةة عيف السيدت ،2021ي ما 05مؤرخ في  وزارؼ مشترؾ بقرار
 الوطني لألبحاث الغابية.

 بصفة مسؤوؿ فرقة البحث  بـــوكــابــو عبد الكريميعيف السيد  ،2021ماي  11مؤرخ في  وزارؼ مشترؾ بقرار
 عة جيجل.المختمطة تحت عنواف "الذكاء االصطناعي في التصوير الطبي"، المنشأة لدػ جام

 بصفة مسؤوؿ فرقة البحث  عمارة كربة دمحم الشريفيعيف السيد  ،2021ماي  11مؤرخ في  وزارؼ مشترؾ بقرار
 المختمطة تحت عنواف "تطبيق معالجة المغة الطبيعية في مجاؿ الصحة"، المنشأة لدػ جامعة سوؽ أىراس.

 بصفة مسؤوؿ فرقة البحث المختمطة  ون مالكي ميميعيف السيد  ،2021ماي  11مؤرخ في  وزارؼ مشترؾ بقرار
 تحت عنواف "نظـ المعمومات الصحية اإللكترونية المتقدمة"، المنشأة لدػ المدرسة العميا لإلعالـ اآللي.

 بالمركز الوطني  بحثفي رتبة مدير  مولوال حكيم عيف السيدي ،2021ماي  12مؤرخ في  وزارؼ مشترؾ بقرار
 زالزؿ.لمبحث المطبق في ىندسة مقاومة ال

 بالمركز الوطني  بحثفي رتبة مديرة  صاري لطيفةة عيف السيدت ،2021ماي  19مؤرخ في  وزارؼ مشترؾ بقرار
 لمبحوث في عصور ما قبل التاريخ وفي عمـ اإلنساف والتاريخ.

 بمركز البحث  بحثفي رتبة مديرة  أوسعدو فريدةة عيف السيدت ،2021 جوان 16مؤرخ في  وزارؼ مشترؾ بقرار
 عمـ الفمؾ والفيزياء الفمكية والفيزياء األرضية.في 
 بمركز  بحثفي رتبة مدير  بوزيد عبد الرزاق عيف السيدي ،2021جوان  16مؤرخ في  وزارؼ مشترؾ بقرار

 البحث في عمـ الفمؾ والفيزياء الفمكية والفيزياء األرضية.
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ* * ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  قسـ بصفتو مدير  عباس مراد السيد تنيى مياـ، 2021 أفريل 01مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت.168بقرار رقـ
 .طوير المغة العربيةلدػ مركز البحث العممي والتقني لت"، المسانيات الحاسوبية" البحث

  قسـ بصفتو مدير  عمروش عيسى يعيف السيد، 2021 أفريل 01مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت.169بقرار رقـ
 .لدػ مركز البحث العممي والتقني لتطوير المغة العربية"، المسانيات الحاسوبية" البحث

  بصفتو مدير  عبد الرحمانشبمي ، يعيف األستاذ 2021 أفريل 04مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت.172بقرار رقـ
 المنشأ لدػ المدرسة الوطنية العميا لمفالحة. "حماية النباتات في البيئة وفي الوسط الزراعي"مخبر بحث بعنواف 
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  دومانجي صالح الدين، تنيى مياـ األستاذ 2021 أفريل 04مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت.173بقرار رقـ 
، المنشأ لدػ المدرسة الوطنية "في البيئة وفي الوسط الزراعي "حماية النباتاتبصفتو مدير مخبر بحث بعنواف 

 العميا لمفالحة.
  حاج عبد القادر دمحم أمين، يعيف األستاذ 2021 أفريل 04مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت.174بقرار رقـ 

 ، المنشأ لدػ جامعة تممساف.""اآللــيــةبصفتو مدير مخبر بحث بعنواف 
  بصفتو  بــاغـمي لـطـفـي، تنيى مياـ األستاذ 2021 أفريل 04ؤرخ في م /م.ع.ب.ع.ت.ت.175بقرار رقـ

 ، المنشأ لدػ جامعة تممساف.""اآللــيــةمدير مخبر بحث بعنواف 
  بصفتو مدير مخبر  بـــردان رشيد، يعيف األستاذ 2021 أفريل 04مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت.176بقرار رقـ

 جامعة سيدؼ بمعباس.، المنشأ لدػ ""النشاط العقاري بحث بعنواف 
  بصفتو مدير  مــخــتـاري عبد هللا، يعيف األستاذ 2021 أفريل 04مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت.177بقرار رقـ

 ، المنشأ لدػ جامعة وىراف لمعموـ والتكنولوجيا.""الدينامكية اليوائية والييدروليكية البحريةمخبر بحث بعنواف 
  بصفتو مدير  حــمــدي بــوعــالم، يعيف األستاذ 2021 أفريل 04مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت.178بقرار رقـ

، المنشأ لدػ المدرسة الوطنية العميا لعموـ البحر وتييئة ""احتفاظ وتقييم الموارد البحريةمخبر بحث بعنواف 
 الساحل.

  بصفتو  سـمـرود رشـيـد، تنيى مياـ األستاذ 2021 أفريل 04مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت.179بقرار رقـ
، المنشأ لدػ المدرسة الوطنية العميا لعموـ البحر ""احتفاظ وتقييم الموارد البحريةمدير مخبر بحث بعنواف 

 وتييئة الساحل.
  بصفتيا  بــشــاري ىــومـة فــوزيــة، تعيف األستاذة 2021 أفريل 04مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت.180بقرار رقـ

، المنشأ لدػ المدرسة الوطنية العميا لعموـ البحر وتييئة "ساحمية"األنظمة البحرية والمديرة مخبر بحث بعنواف 
 الساحل.

  بصفتو  بولحديد مصطفى، تنيى مياـ األستاذ 2021 أفريل 04مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت.181بقرار رقـ
ييئة ، المنشأ لدػ المدرسة الوطنية العميا لعموـ البحر وت""األنظمة البحرية والساحميةمدير مخبر بحث بعنواف 

 الساحل.
  بصفتو مدير لــعــزالــي مـحـمـد ، يعيف األستاذ 2021 أفريل 04مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت.182بقرار رقـ

 ، المنشأ لدػ جامعة خميس مميانة.""المياه، الصخور والنباتاتمخبر بحث بعنواف 
  بصفتو مدير  ـمـيـمـانقـــمــوم س، يعيف األستاذ 2021 أفريل 04مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت.183بقرار رقـ

 ، المنشأ لدػ جامعة أدرار.""الطاقة، البيئية وأنظمة المعموماتمخبر بحث بعنواف 
  بصفتو مدير  حــمــمــيــل صــالــح، يعيف األستاذ 2021 أفريل 04مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت.184بقرار رقـ

 ، المنشأ لدػ جامعة أدرار.""القـانون والـمجتمعمخبر بحث بعنواف 
  بصفتيا مديرة  مرزوق حفيظة، تعيف األستاذة 2021 أفريل 04مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت.185بقرار رقـ

 ، المنشأ لدػ جامعة تممساف.""وظائف األعضاء واألمراض وكيمياء التغديةمخبر بحث بعنواف 
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  فتو مدير بص مـخــتــاري مـحـمد، يعيف األستاذ 2021 أفريل 04مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت.186بقرار رقـ
المدرسة الوطنية المتعددة ، المنشأ لدػ ""البحث التكنولوجي في التصنيع الميكانيكيمخبر بحث بعنواف 

 .التقنيات بوىراف
  بصفتو مدير  قصاب أحمد، تنيى مياـ األستاذ 2021 أفريل 04مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت.187بقرار رقـ

المدرسة الوطنية المتعددة ، المنشأ لدػ "ميكانيكي"البحث التكنولوجي في التصنيع المخبر بحث بعنواف 
 .التقنيات بوىراف

  بصفتو مدير  مــرغـيـث مـحـمـد، يعيف األستاذ 2021 أفريل 04مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت.188بقرار رقـ
 ، المنشأ لدػ جامعة أدرار."واالجتماعية"الدراسات اإلفريقية لمعموم اإلنسانية مخبر بحث بعنواف 

 بصفتو  مـــشــري الــطــاىـــر، تنيى مياـ األستاذ 2021 أفريل 04مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت.189 بقرار رقـ
 ، المنشأ لدػ جامعة أدرار."واالجتماعية"الدراسات اإلفريقية لمعموم اإلنسانية مدير مخبر بحث بعنواف 

  بصفتو مدير  ع حـمـزةبــوصـبـ، يعيف األستاذ 2021 أفريل 04مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت.190بقرار رقـ
 .المدرسة الوطنية المتعددة التقنيات بوىراف، المنشأ لدػ ""تكنولوجيا البيئةمخبر بحث بعنواف 

  بوعبد السالم حسيبة، تنيى مياـ األستاذة 2021 أفريل 04مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت.191بقرار رقـ 
 .المدرسة الوطنية المتعددة التقنيات بوىراف ، المنشأ لدػ""تكنولوجيا البيئةبصفتيا مديرة مخبر بحث بعنواف 

  أميف عاـ بصفتو  صحراوي رضوان السيد، يعيف 2021 أفريل 14مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت.193بقرار رقـ
 .لدػ مركز تنمية الطاقات المتجددة

  ير بصفتو مد بن ديـــحــة جـمـال، يعيف األستاذ 2021 أفريل 22مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت.195بقرار رقـ
 .2، المنشأ لدػ جامعة باتنة""البعد التثاقفي لتدريس المغة الفرنسية في الجزائرمخبر بحث بعنواف 

  بصفتو مدير  مــانــع قــواو، تنيى مياـ األستاذ 2021 أفريل 22مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت.196بقرار رقـ
 .2المنشأ لدػ جامعة باتنة ،""البعد التثاقفي لتدريس المغة الفرنسية في الجزائرمخبر بحث بعنواف 

  بصفتيا مديرة  مــكــالت عــتــيـقــة، تعيف األستاذة 2021 أفريل 22مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت.197بقرار رقـ
 .المدرسة العميا لألساتذة بالقبة، المنشأ لدػ "بيولوجيا األنظمة الميكروبية"مخبر بحث بعنواف 

  زيــتــونــي عبد الــغــانـي، تنيى مياـ األستاذ 2021 ريلأف 22مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت.198بقرار رقـ 
 .المدرسة العميا لألساتذة بالقبة، المنشأ لدػ "بيولوجيا األنظمة الميكروبية"بصفتو مدير مخبر بحث بعنواف 

  بصفتو مدير مخبر  بن خالد دمحم، يعيف األستاذ 2021 أفريل 22مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت.199بقرار رقـ
 .1، المنشأ لدػ جامعة باتنة""الكيمياء وكيمياء البيئةنواف بحث بع

  بصفتو مدير  عــقــاد حـبـيـب، يعيف األستاذ 2021 أفريل 22مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت.201بقرار رقـ
 ، المنشأ لدػ جامعة تيارت.""الصحة واألمراض الحيوانيةمخبر بحث بعنواف 

  بصفتو بن دايخة الطاىر ، تنيى مياـ األستاذ 2021 ريلأف 22مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت.200بقرار رقـ
 .1، المنشأ لدػ جامعة باتنة""الكيمياء وكيمياء البيئةمدير مخبر بحث بعنواف 
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  بصفتو مدير  لوصيف كمال، يعيف األستاذ 2021 أفريل 22مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت.202بقرار رقـ
 .1جامعة  سطيف، المنشأ لدػ ""المواد الالمعدنيةمخبر بحث بعنواف 

  بصفتو مدير مخبر  يــفــور نــبــيـل، يعيف األستاذ 2021 أفريل 22مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت.203بقرار رقـ
، المنشأ لدػ جامعة ""تطوير زرع الخاليا الجذعية الدموية والعالج المناعي الخموي والجينيبحث بعنواف 

 .1وىراف
  بصفتو مدير  سنوسي سيد أحمديعيف األستاذ ، 2021 ريلأف 22مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت.204بقرار رقـ

 .1، المنشأ لدػ جامعة البميدة""تكنولوجيا األحياء لإلنتاج النباتيمخبر بحث بعنواف 
  بصفتو مدير  مـــزالــي كــريــم، يعيف األستاذ 2021 أفريل 27مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت.206بقرار رقـ

، المنشأ لدػ جامعة "تصنيف الجزيئي لمموارد البحرية الساحمية"حماية، تثمين والمخبر بحث بعنواف 
 مستغانـ.

  بصفتو  بــوزويــنــة مــحــمــد، يعيف األستاذ 2021 أفريل 27مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت.207بقرار رقـ
 ، المنشأ لدػ جامعة مستغانـ.""حـماية النباتاتمدير مخبر بحث بعنواف 

  بصفتو مدير مخبر  قـــوري رابــح، يعيف األستاذ 2021 أفريل 27رخ في مؤ  /م.ع.ب.ع.ت.ت.208بقرار رقـ
 .المدرسة الوطنية العميا لمتكنولوجيا، المنشأ لدػ "التكنولوجيات المبتكرة"بحث بعنواف 

  بصفتو   حــراوبية إبراىيم، تنيى مياـ األستاذ 2021 أفريل 27مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت.209بقرار رقـ
 .المدرسة الوطنية العميا لمتكنولوجيا، المنشأ لدػ "التكنولوجيات المبتكرة"عنواف مدير مخبر بحث ب

  بصفتو مدير  خضراوي دمحم، يعيف األستاذ 2021 أفريل 27مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت.210بقرار رقـ
 ، المنشأ لدػ جامعة سيدؼ بمعباس.""اإلنجاز وتبيين الموادمخبر بحث بعنواف 

  بصفتيا مديرة  ىنان مميكة، تعيف األستاذة 2021 أفريل 27مؤرخ في  .ت.ت./م.ع.ب.ع211بقرار رقـ
 ، المنشأ لدػ المركز الجامعي لمبيض.""تشريعات حماية الوظيفة العامةمخبر بحث بعنواف 

  بصفتيا مديرة  بن حمو رحيمة، تعيف األستاذة 2021 أفريل 27مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت.212بقرار رقـ
 .، المنشأ لدػ جػامعة األميػر عبد القػادر لمعمػـو اإلسالميػة"لدراسات الشرعية"امخبر بحث بعنواف 

  بصفتو  جدي عبد القادر، تنيى مياـ األستاذ 2021 أفريل 27مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت.213بقرار رقـ
 الميػة.، المنشأ لدػ جػامعة األميػر عبد القػادر لمعمػـو اإلس""الدراسات الشرعيةمدير مخبر بحث بعنواف 

 بمركز تنمية  بحثفي رتبة مديرة  حساين ليندةة عيف السيدت ،2021أفريل  29مؤرخ في  447 رقـ بقرار
 الطاقات المتجددة.

 بمركز تنمية  بحثفي رتبة مدير  فروجي فاتح عيف السيدي ،2021أفريل  29مؤرخ في  448 رقـ بقرار
 الطاقات المتجددة.

 في  بحثفي رتبة مدير بحث بمركز ال خزار لياس عيف السيدي ،2021أفريل  29مؤرخ في  449 رقـ بقرار
 الميكانيؾ.
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 بمركز تنمية  بحثفي رتبة مدير  بودية سيدي دمحم عيف السيدي ،2021أفريل  29مؤرخ في  450 رقـ بقرار
 الطاقات المتجددة.

 البحث بمركز  بحث في رتبة مدير مزيان عبد الكريم عيف السيدي ،2021أفريل  29مؤرخ في  451 رقـ بقرار
 .في اإلعالـ العممي والتقني

 بمركز تنمية  بحثفي رتبة مدير  حساني سميم عيف السيدي ،2021أفريل  29مؤرخ في  452 رقـ بقرار
 التكنولوجيات المتطورة.

 بمركز تنمية  بحثفي رتبة مديرة  زناتي ىندة ناديةة عيف السيدت ،2021أفريل  29مؤرخ في  453 رقـ بقرار
 ولوجيات المتطورة.التكن

 بمركز تنمية  بحثفي رتبة مدير  أوديني نور الدين عيف السيدي ،2021أفريل  29مؤرخ في  454 رقـ بقرار
 التكنولوجيات المتطورة.

 بمركز تنمية  بحثفي رتبة مدير  أوشعبان دمحم عيف السيدي ،2021أفريل  29مؤرخ في  455 رقـ بقرار
 التكنولوجيات المتطورة.

 بمركز تنمية  بحثفي رتبة مدير  طرايش دمحم عيف السيدي ،2021أفريل  29مؤرخ في  456 ـرق بقرار
 التكنولوجيات المتطورة.

 بمركز البحث  بحثفي رتبة مديرة  لوراري جييدةة عيف السيدت ،2021أفريل  29مؤرخ في  457 رقـ بقرار
 العممي والتقني في التحاليل الفيزيائية والكيميائية.

 بمركز البحث  بحثفي رتبة مدير  بن ىدية دمحم لمين عيف السيدي ،2021أفريل  29مؤرخ في  458 رقـ بقرار
 العممي والتقني حوؿ المناطق القاحمة.

 بمركز  بحثفي رتبة مدير  حميطوش ضياء الدين عيف السيدي ،2021أفريل  29مؤرخ في  459 رقـ بقرار
 لكيميائية.البحث العممي والتقني في التحاليل الفيزيائية وا

 بمركز البحث العممي  بحثفي رتبة مدير  ساقع بشير عيف السيدي ،2021أفريل  29مؤرخ في  460 رقـ بقرار
 والتقني حوؿ المناطق القاحمة.

 بمركز  بحثفي رتبة مديرة بوشحم طبوش نورة ة عيف السيدت ،2021أفريل  29مؤرخ في  461 رقـ بقرار
 القاحمة.البحث العممي والتقني حوؿ المناطق 

 بمركز البحث  بحثفي رتبة مدير  بمعربي جمال عيف السيدي ،2021أفريل  29مؤرخ في  462 رقـ بقرار
 العممي والتقني لتطوير المغة العربية.

 بمركز البحث في  بحثفي رتبة مدير  لعساسي منذر عيف السيدي ،2021أفريل  29مؤرخ في  463 رقـ بقرار
 ة.االقتصاد المطبق مف أجل التنمي

 بمركز البحث  بحثفي رتبة مدير  دمحمي سيدي دمحم عيف السيدي ،2021أفريل  29مؤرخ في  464 رقـ بقرار
 العممي والتقني في عمـ اإلنساف االجتماعي والثقافي.

 بمركز البحث في  بحثفي رتبة مدير  حرفي بوعالم عيف السيدي ،2021أفريل  29مؤرخ في  465 رقـ بقرار
 البيوتكنولوجيا.
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 بمركز البحث  بحثفي رتبة مدير  حاج دمحم الحبيب عيف السيدي ،2021أفريل  29مؤرخ في  466 رقـ راربق
 العممي والتقني لتطوير المغة العربية.

 بمركز البحث في  بحثفي رتبة مدير  زىناتي أحسن عيف السيدي ،2021أفريل  29مؤرخ في  467 رقـ بقرار
 االقتصاد المطبق مف أجل التنمية.

 أستاذ محاضر قسـ أ، بصفتو مغراوي فاطمة فتيحة ةعيف السيدت، 2021ماي  09مؤرخ في  539 رقـ ربقرا ،
 .التكويف المتواصلجامعة ب" آداب ولغات أجنبيةمسؤوال عف فريق ميداف التكويف"

 أستاذ محاضر قسـ أ، بن عبد الرحمان مختار، يعيف السيد 2021ماي  09مؤرخ في  540 رقـ بقرار ،
 .سيدؼ بمعباسجامعة ب" عمـو الطبيعة والحياةؤوال عف فريق ميداف التكويف"بصفتو مس

 فريق ميداف  كمسؤوؿ أستاذ، ،باشوندة رفيقالسيد  تنيى مياـ، 2021ماي  09مؤرخ في  541 رقـ بقرار
 .سيدؼ بمعباسجامعة ب" عمـو اقتصاديةػ، تسيير وعموـ تجاريةالتكويف"

 بصفتو مسؤوال عف فريق ميداف أستاذ ،طربيت سعيد، يعيف السيد 2021ماي  09مؤرخ في  542 رقـ بقرار ،
 .التكويف المتواصلجامعة ب" حقوؽ وعموـ سياسيةالتكويف"

 أستاذ محاضر قسـ أ، بصفتو مسؤوال عف نجيوي دمحم، يعيف السيد 2021ماي  09مؤرخ في  543 رقـ بقرار ،
 . المديةجامعة ب" عموـ وتكنولوجيافريق ميداف التكويف"

 بصفتو مسؤوال عف فريق ميداف أستاذ ،بادة يسين، يعيف السيد 2021ماي  09مؤرخ في  544 رقـ بقرار ،
 .بسكرةجامعة ب" ىندسة معمارية، عمراف وميف المدينةالتكويف"

 أستاذ محاضر قسـ أ، بصفتو مسؤوال سعيدي نعمان، يعيف السيد 2021ماي  09مؤرخ في  545 رقـ بقرار ،
 .التكويف المتواصلجامعة ب" عمـو اقتصاديةػ، تسيير وعموـ تجاريةكويف"عف فريق ميداف الت

 فريق ميداف  كمسؤوؿ، أستاذ ،وراد بمعباسالسيد  تنيى مياـ، 2021ماي  09مؤرخ في  456 رقـ بقرار
 .سيدؼ بمعباسجامعة ب" آداب ولغات أجنبيةالتكويف"

 فريق  كمسؤوؿ، أستاذ ،الحكيم تممساني عبدالسيد  تنيى مياـ، 2021ماي  09مؤرخ في  547 رقـ بقرار
 .المدية" جامعة عموـ وتكنولوجياميداف التكويف"

 أستاذ محاضر قسـ أ، بصفتو مسؤوال عف مموك دمحم، يعيف السيد 2021ماي  09مؤرخ في  548 رقـ بقرار ،
 .سيدؼ بمعباسجامعة ب" آداب ولغات أجنبية"فريق ميداف التكويف

 كمسؤوؿ ، أستاذ محاضر قسـ أ، فريدة مجاني ةالسيد تنيى مياـ، 2021ماي  09مؤرخ في  549 رقـ بقرار
 .بالمركز الجامعي بميمة" عموـ وتكنولوجيا" فريق ميداف التكويف

 بصفتو مسؤوال عف فريق أستاذ ،قادري عالء الدين، يعيف السيد 2021ماي  09مؤرخ في  550 رقـ بقرار ،
 .سيدؼ بمعباسجامعة ب" عموـ تجاريةعمـو اقتصاديةػ، تسيير و " ميداف التكويف

 بصفتو مسؤوال عف فريق ميداف التكويف ،ميمود كوسة، يعيف السيد 2021ماي  09مؤرخ في  551 رقـ بقرار 
 .بالمركز الجامعي بميمة" عموـ وتكنولوجيا"
 بصفتو مسؤوال عف فريق ميداف عكال صالح، يعيف السيد 2021ماي  09مؤرخ في  552 رقـ بقرار ،

 .1بجامعة قسنطينة" جامعة عمـو المادةيف"التكو 
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 فريق ميداف  كمسؤوؿ، أستاذ ،محدادي زىيرالسيد  تنيى مياـ، 2021ماي  09مؤرخ في  553 رقـ بقرار
 .سيدؼ بمعباسجامعة ب" عمـو الطبيعة والحياةالتكويف"

 سؤوال عف فريق ، بصفتو مأستاذ ،قالتي عبد الكريم، يعيف السيد 2021ماي  09مؤرخ في  554 رقـ بقرار
 .التكويف المتواصل" جامعة عموـ إنسانية واجتماعيةميداف التكويف"

 الرتبة أستاذ، حسان لزرق ُتمنح ميدالية االستحقاؽ إلى السيد ، 2021ماؼ  19مؤّرخ في  573رقـ  قرارب ،
 .زه خالؿ مساره المينينظير تمي  

 الرتبة بن عمي بن زاغوستحقاؽ إلى السيد ُتمنح ميدالية اال، 2021ماؼ  19مؤّرخ في  574رقـ  قرارب ،
 .زه خالؿ مساره المينيأستاذ، نظير تمي  

 الرتبة عبد الحميد أبركانُتمنح ميدالية االستحقاؽ إلى السيد ، 2021ماؼ  19مؤّرخ في  575رقـ  قرارب ،
 .زه خالؿ مساره المينيأستاذ، نظير تمي  

 الرتبة أستاذ، عائشة دردور ةميدالية االستحقاؽ إلى السيدُتمنح ، 2021ماؼ  19مؤّرخ في  576رقـ  قرارب ،
 .الميني اخالؿ مسارى ازىنظير تمي  

 الرتبة عبد الوىاب بنينيُتمنح ميدالية االستحقاؽ إلى السيد ، 2021ماؼ  19مؤّرخ في  577رقـ  قرارب ،
 .زه خالؿ مساره الميني، نظير تمي  باحث

 الرتبة فطوم لخضاري  ةُتمنح ميدالية االستحقاؽ إلى السيد، 2021ماؼ  19مؤّرخ في  578رقـ  قرارب ،
 .الميني اخالؿ مسارى ازى، نظير تمي  باحثة

 أستاذ، الرتبة دمحم بوزيان ةُتمنح ميدالية االستحقاؽ إلى السيد، 2021ماؼ  19مؤّرخ في  579رقـ  قرارب ،
 .زه خالؿ مساره المينينظير تمي  

 الرتبة أستاذ، مصطفى خياطيُتمنح ميدالية االستحقاؽ إلى السيد ، 2021اؼ م 19مؤّرخ في  580رقـ  قرارب ،
  .والبيداغوجية أعمالو العمميةنظير 

 الرتبة نصر الدين سعيدونيُتمنح ميدالية االستحقاؽ إلى السيد  ،2021ماؼ  19مؤّرخ في  581رقـ  قرارب ،
 .أعمالو العممية والبيداغوجيةأستاذ، نظير 

 الرتبة أستاذ، دمحم لعرابي زبيري ُتمنح ميدالية االستحقاؽ إلى السيد  ،2021ماؼ  19مؤّرخ في  582رقـ  قرارب ،
 .أعمالو العممية والبيداغوجيةنظير 

 الرتبة صالح الدين دومنجيُتمنح ميدالية االستحقاؽ إلى السيد  ،2021ماؼ  19مؤّرخ في  583رقـ  قرارب ،
 .يةأعمالو العممية والبيداغوجأستاذ، نظير 

 الرتبة شافية طويل بوقفة ةُتمنح ميدالية االستحقاؽ إلى السيد ،2021ماؼ  19مؤّرخ في  584رقـ  قرارب ،
 .أعماليا العممية والبيداغوجيةأستاذ، نظير 

 الرتبة مصطفى بن مونةُتمنح ميدالية االستحقاؽ إلى السيد  ،2021ماؼ  19مؤّرخ في  585رقـ  قرارب ،
 .ممية والبيداغوجيةأعمالو العأستاذ، نظير 

 الرتبة أستاذ، محّمد رقابيُتمنح ميدالية االستحقاؽ إلى السيد ، 2021ماؼ  19مؤّرخ في  586رقـ  قرارب ،
ـُ ميدالية االستحقاؽ إلى عائمة المعني بسبب الوفاة.و أعمالو خالؿ مساره الميني، نظير   ُتسمَّ
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 عبد الرحمن الحاج صالحالستحقاؽ إلى السيد ُتمنح ميدالية ا، 2021ماؼ  19مؤّرخ في  587رقـ  قرارب ،
ـُ ميدالية االستحقاؽ إلى عائمة المعني بسبب الوفاة.و ، أعمالو خالؿ مساره المينيالرتبة أستاذ، نظير   ُتسمَّ

  الرتبة أستاذ، بمقاسم عزوتُتمنح ميدالية االستحقاؽ إلى السيد ، 2021ماؼ  19مؤّرخ في  588بقرار رقـ ،
ـُ ميدالية االستحقاؽ إلى عائمة المعني بسبب الوفاة.ؿ مساره الميني، و أعمالو خالنظير   ُتسمَّ

  الرتبة أستاذ، مولود تريبشُتمنح ميدالية االستحقاؽ إلى السيد ، 2021ماؼ  19مؤّرخ في  589بقرار رقـ ،
ـُ ميدالية االستحقاؽ إلى عائمة المعني بسبب الو و ، أعمالو خالؿ مساره المينينظير   فاة.ُتسمَّ

  الرتبة أستاذ، زبيدة زايدي ةُتمنح ميدالية االستحقاؽ إلى السيد، 2021ماؼ  19مؤّرخ في  590بقرار رقـ ،
ـُ ميدالية االستحقاؽ إلى عائمة المعنية بسبب الوفاة.و ، أعماليا خالؿ مسارىا المينينظير   ُتسمَّ

  بصفتو  بن حــــوة بـــوبــكريد ، تنيى مياـ الس2021 ماي 16مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت.222بقرار رقـ
 المنشأة لدػ جامعة الوادؼ. "تطوير الطاقات المتجددة في المناطق القاحمة"،مدير وحدة بحث بعنواف 

  بصفتو  وصيف خالد دمحم الطيب، يعيف السيد 2021 ماي 16 مؤرخ في/م.ع.ب.ع.ت.ت. 223بقرار رقـ
 المنشأة لدػ جامعة الوادؼ. المناطق القاحمة"، "تطوير الطاقات المتجددة فيمدير وحدة بحث بعنواف 

  بصفتو مدير  بـــوعــبــاش مــراد، يعيف األستاذ 2021 ماي 16مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت.224بقرار رقـ
 .المدرسة العميا لألساتذة ببوزريعة، المنشأ لدػ ""الدراسات التاريخية المعاصرةمخبر بحث بعنواف 

  بصفتو مدير  سعيدي مزيان، تنيى مياـ األستاذ 2021 ماي 16مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت.225بقرار رقـ
 .المدرسة العميا لألساتذة ببوزريعة، المنشأ لدػ ""الدراسات التاريخية المعاصرةمخبر بحث بعنواف 

  بصفتيا مديرة  داودي مباركة، تعيف األستاذة 2021 ماي 16مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت.226بقرار رقـ
 ، المنشأ لدػ جامعة بشار.""فيزياء المركبات أشباه النواقلاف مخبر بحث بعنو 

  بصفتو  حمماوي عبد الرشيد، تنيى مياـ األستاذ 2021 ماي 16مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت.227بقرار رقـ
 ، المنشأ لدػ جامعة بشار.""فيزياء المركبات أشباه النواقلمدير مخبر بحث بعنواف 

  بصفتيا مديرة مخبر  ناصر فتيحة، تعيف األستاذة 2021 ماي 16خ في مؤر  /م.ع.ب.ع.ت.ت.228بقرار رقـ
 .2، المنشأ لدػ جامعة وىراف""القانون اإلقتصادي والبيئةبحث بعنواف 

  بصفتيا مديرة  زناكي دليمة، تنيى مياـ األستاذة 2021 ماي 16مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت.229بقرار رقـ
 .2، المنشأ لدػ جامعة وىراف"بيئة"القانون اإلقتصادي والمخبر بحث بعنواف 

  بصفتو مدير  بن قــانــة اسماعيل، يعيف األستاذ 2021 ماي 16مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت.230بقرار رقـ
 ، المنشأ لدػ جامعة ورقمة.""التطبيقات الكمية في العموم االقتصادية والماليةمخبر بحث بعنواف 

  بصفتو مدير مخبر  طــبــال دمحم، يعيف األستاذ 2021 ماي 16مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت.231بقرار رقـ
 ، المنشأ لدػ جامعة وىراف لمعموـ والتكنولوجيا.""الــوقود الــغـازية والـبـيـئةبحث بعنواف 

  بصفتيا مديرة  بن عـشـبـة كريمة، تعيف األستاذة 2021 ماي 16مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت.232بقرار رقـ
 .المدرسة الوطنية العميا لإلعالـ اآللي، المنشأ لدػ "يم األنظمة"مناىج تصممخبر بحث بعنواف 

  بصفتو مدير  بــوبــالطــة لــطـفـي، يعيف األستاذ 2021 ماي 16مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت.233بقرار رقـ
 .3، المنشأ لدػ جامعة قسنطينة"2"الروماتيزم العصبي النوع مخبر بحث بعنواف 
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  بصفتو مدير مخبر  شــادي دمحم، يعيف األستاذ 2021 ماي 16مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت.234بقرار رقـ
 .3، المنشأ لدػ جامعة قسنطينة""االستشراف الجــغــرافـي، البيئة والتنميةبحث بعنواف 

  بصفتيا مديرة  بــوسحابـة رحــاب، تعيف األستاذة 2021 ماي 16مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت.235بقرار رقـ
 .3، المنشأ لدػ جامعة قسنطينة"دواء والتنمية المستدامة"المخبر بحث بعنواف 

  بصفتو مدير  ابن الــشـيـخ دمحم، يعيف األستاذ 2021 ماي 16مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت.236بقرار رقـ
 ، المنشأ لدػ جامعة المسيمة.""تنمية الجيوموادمخبر بحث بعنواف 

  بصفتو مدير  بــمـيــوشــات حـسـيـنف األستاذ ، يعي2021 ماي 16مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت.237بقرار رقـ
 ، المنشأ لدػ جامعة المسيمة.""المواد والطاقات المتجددةمخبر بحث بعنواف 

  بصفتو مدير  تــيــقــان بـوبـكر، يعيف األستاذ 2021 ماي 16مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت.240بقرار رقـ
يـ والتكويف المتواصل وفق اإلستراتيجية الوطنية لتنمية اليندسة البيداغوجية الحديثة لمتعم"مخبر بحث بعنواف 

 ، المنشأ لدػ جامعة التكويف المتواصل."الموارد البشرية
  رئيس المجمس العممي  ةبصف عباسي حاج أحمد السيد، يعيف 2021 ماي 25مؤرخ في  591بقرار رقـ

 .لمركز البحث في البيئة
  بصفتو مدير مخبر  قــريــبــيــز دمحم، يعيف األستاذ 2021 ماي 31مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت.250بقرار رقـ

 ، المنشأ لدػ جامعة األغواط.""المغة العربية وآدابـيابحث بعنواف 
  بصفتو مدير مخبر  حــدار جــمــال، يعيف األستاذ 2021 ماي 31مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت.252بقرار رقـ

، المنشأ لدػ المركز الجامعي لتيبازة، لمدة أربع سنوات "المؤسسات الدستورية والنظم السياسية"تحت عنواف 
 قابمة لمتجديد مرة واحدة.

  بصفتو مدير  حداد العيد، تنيى مياـ األستاذ 2021 ماي 31مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت.253بقرار رقـ
 ، المنشأ لدػ المركز الجامعي لتيبازة."المؤسسات الدستورية والنظم السياسية"مخبر تحت عنواف 

 بصفتو مدير  واضح أحمد األمين، يعيف األستاذ 2021 ماي 31مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت.251قرار رقـ ب
، المنشأ لدػ جامعة "برنامج البحوث المتعددة في عموم الرياضة وحركة اإلنسان"مخبر تحت عنواف 

 .تيسمسيمت
  بصفتيا مديرة  ـدوش أســيــابــمــغـ، تعيف األستاذة 2021 ماي 31مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت.254بقرار رقـ

المدرسة العميا لألساتذة ، المنشأ لدػ "وعمم اإلجتماع التعميمي والتعدد المغوي  "المسانياتمخبر بحث بعنواف 
 .ببوزريعة

  قــارة عباس عـتـيـقـة ، تنيى مياـ األستاذة 2021 ماي 31مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت.255بقرار رقـ
، المنشأ لدػ "وعمم اإلجتماع التعميمي والتعدد المغوي  "المسانياتبحث بعنواف بصفتيا مديرة مخبر  يـاسمـيـن

 .المدرسة العميا لألساتذة ببوزريعة
  بصفتو مدير فريحة دمحم كريم  ، يعيف األستاذ2021 ماي 31مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت.256بقرار رقـ

 أ لدػ جامعة عنابة.، المنش"التربية، االنحراف والجريمة في المجتمع"مخبر تحت عنواف 
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  بصفتو شوية سيف االسالم  ، تنيى مياـ األستاذ2021 ماي 31مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت.257بقرار رقـ
 ، المنشأ لدػ جامعة عنابة."التربية، االنحراف والجريمة في المجتمع"مدير مخبر تحت عنواف 

  بصفتو مدير  ـبــمي بـن يــعـقـوبجـ، يعيف األستاذ 2021 ماي 31مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت.258بقرار رقـ
 ، المنشأ لدػ جامعة تيارت.""المواد واليياكلمخبر بحث بعنواف 

  بصفتيا مديرة مخبر  مكي خالدية، تعيف األستاذة 2021 ماي 31مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت.259بقرار رقـ
 ، المنشأ لدػ جامعة تيارت.""تشريعات حماية النظام البيئيبحث بعنواف 

 بصفتو مدير  جــبــار بــوكــثـيـر، يعيف األستاذ 2021 ماي 31مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت.260ـ بقرار رق
 المنشأ لدػ جامعة أـ البواقي."المحاسبة، المالية، الجباية والتأمين"، مخبر بحث بعنواف 

  ير بصفتو مد أعراب عبد السالم، يعيف األستاذ 2021 ماي 31مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت.261بقرار رقـ
 ، المنشأ لدػ جامعة ىوارؼ بومديف لمعموـ والتكنولوجيا.""الديناميات والتنوع البيولوجيمخبر بحث بعنواف 

  بصفتو مدير  الــعــمــري بـمـقـاسـم، يعيف األستاذ 2021 ماي 31مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت.262بقرار رقـ
، المنشأ لدػ "الحضري وشبو الحضري "ىندسة أمن الحرائق لمبنايات وحماية محيطيم مخبر بحث بعنواف 

 جامعة الشمف.
  بصفتيا  ســقــال رحـــال مــجــدة، تعيف األستاذة 2021 ماي 31مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت.263بقرار رقـ

 ، المنشأ لدػ جامعة سيدؼ بمعباس.""الكيمياء النظرية لألنظمة الحيوية والنانونيةمديرة مخبر بحث بعنواف 
  بصفتو مدير  صحراوي عبد القادر، يعيف األستاذ 2021 ماي 31مؤرخ في  .ب.ع.ت.ت./م.ع264بقرار رقـ

، المنشأ لدػ جامعة سيدؼ "في حضارة المغرب اإلسالمي االستشرافية"البحوث والدراسات مخبر بحث بعنواف 
 بمعباس، لمدة أربع سنوات قابمة لمتجديد مرة واحدة.

  بصفتو  ىاليمي حـنـيـفـي، تنيى مياـ األستاذ 2021 ايم 31مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت.265بقرار رقـ
، المنشأ لدػ جامعة "في حضارة المغرب اإلسالمي االستشرافية"البحوث والدراسات مدير مخبر بحث بعنواف 

 سيدؼ بمعباس.
  بصفتو مدير  بــوشــنـافــي دمحم، يعيف األستاذ 2021 ماي 31مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت.266بقرار رقـ

 ، المنشأ لدػ جامعة سيدؼ بمعباس.""الجزائر والحوض الغربي لمبحر المتوسطحث بعنواف مخبر ب
  بصفتو مدير  بمعربي خالد، تنيى مياـ األستاذ 2021 ماي 31مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت.267بقرار رقـ

 ، المنشأ لدػ جامعة سيدؼ بمعباس.""الجزائر والحوض الغربي لمبحر المتوسطمخبر بحث بعنواف 
  صابة المولودة عجال نسيمة، تعيف األستاذة 2021 جوان 03مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت.272ار رقـ بقر 

عادة تدوير المواد من أجل التنمية المستدامةبصفتيا مديرة مخبر بحث بعنواف  ، المنشأ لدػ جامعة ""تثمين وا 
 .ىوارؼ بومديف لمعموـ والتكنولوجيا

  بصفتيا مديرة  شــايــشــي وســام، تعيف األستاذة 2021 جوان 07مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت.273بقرار رقـ
 .1، المنشأ لدػ جامعة البميدة""إيكوبيولوجيا وحماية البيئةمخبر بحث بعنواف 

  رئيس المجمس العممي لمركز  ةبصف بوحفص جودي السيد، يعيف 2021 ماي 25مؤرخ في  634بقرار رقـ
 .ةالبحث في تكنولوجيا نصف النواقل لمطاقوي
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  رئيس المجمس العممي لمركز  ةبصف رزقي عبد المالك السيد، يعيف 2021 ماي 25مؤرخ في  635بقرار رقـ
 .البحث في البيوتكنولوجيا

  ايت مسعودان دمحم صديقيعيف األستاذ ، 2021 جوان 09مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت.274بقرار رقـ 
، المنشأ لدػ جامعة "لشديد والوقاية من الموت"عدم انتظام ضربات القمب ابصفتو مدير مخبر بحث بعنواف 

 .1الجزائر
  بصفتو مدير مخبر  دنــاقــة أحـمـد، يعيف األستاذ 2021 جوان 09مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت.275بقرار رقـ

 ، المنشأ لدػ المركز الجامعي ألفمو."البحث والدراسات في قضايا اإلنسان والمجتمع"تحت عنواف 
  بصفتيا مديرة  سـمـيـشـي ودادتعيف األستاذة ، 2021 جوان 09مؤرخ في  ع.ت.ت./م.ع.ب.276بقرار رقـ

 3، المنشأ لدػ جامعة قسنطينة""االتصال الرقمي وتكنولوجيات اإلعالممخبر بحث بعنواف 
  بصفتو مدير  بـوريـش رياضيعيف األستاذ ، 2021 جوان 09مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت.277بقرار رقـ

 .3، المنشأ لدػ جامعة قسنطينة"دولة، السياسات العامة واالستراتيجيات الحكومية"المخبر بحث بعنواف 
  بصفتو مدير  قــيـطــونـي يــاسـيـنيعيف األستاذ ، 2021 جوان 09مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت.278بقرار رقـ

جامعة  ، المنشأ لدػ"بيولوجيا وضيفية ووراثية "األمراض األيض: الدراسات الطبية،مخبر بحث بعنواف 
 .3قسنطينة

  بصفتو مدير  نـــوري نسيمتنيى مياـ األستاذ ، 2021 جوان 09مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت.279بقرار رقـ
، المنشأ لدػ جامعة "بيولوجيا وضيفية ووراثية "األمراض األيض: الدراسات الطبية،مخبر بحث بعنواف 

 .3قسنطينة
  بصفتو مدير  عوادي مصطفىيعيف األستاذ ، 2021 جوان 09مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت.280بقرار رقـ

 .، المنشأ لدػ جامعة الوادؼ""إدارة أعمال المؤسسات االقتصادية المستدامةمخبر بحث بعنواف 
  بصفتو مدير  نصر رحـــالتنيى مياـ األستاذ ، 2021 جوان 09مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت.281بقرار رقـ

 ، المنشأ لدػ جامعة الوادؼ."قتصادية المستدامة"إدارة أعمال المؤسسات االمخبر بحث بعنواف 
  بصفتو مدير  قــيــرع سـمـيـميعيف األستاذ ، 2021 جوان 09مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت.282بقرار رقـ

 ، المنشأ لدػ جامعة الجمفة.""التنمية، الديمقراطية وحقوق اإلنسان في الجزائرمخبر بحث بعنواف 
  بصفتيا مديرة  عايد فتيحةتعيف األستاذة ، 2021 جوان 09في  مؤرخ /م.ع.ب.ع.ت.ت.283بقرار رقـ

 ، المنشأ لدػ جامعة ىوارؼ بومديف لمعموـ والتكنولوجيا.""بيولوجيا وفيزيولوجيا األحياءمخبر بحث بعنواف 
  بصفتو  آيت مـخـتـار أحـمـديعيف األستاذ ، 2021 جوان 09مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت.284بقرار رقـ

 .المدرسة العميا لألساتذة بالقبة"، المنشأ لدػ نظرية النقطة الصامدة وتطبيقاتيا"بعنواف  مدير مخبر بحث
  بصفتو  موساوي توفيقتنيى مياـ األستاذ ، 2021 جوان 09مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت.285بقرار رقـ

 .ساتذة بالقبةالمدرسة العميا لأل"، المنشأ لدػ نظرية النقطة الصامدة وتطبيقاتيا"مدير مخبر بحث بعنواف 
  بصفتو  برقـيـق دمحم الشريفيعيف األستاذ ، 2021 جوان 09مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت.286بقرار رقـ

 ، المنشأ لدػ جامعة ىوارؼ بومديف لمعموـ والتكنولوجيا.""فيزياء األرضمدير مخبر بحث بعنواف 
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  بصفتو مدير  حمودي دمحمذ تنيى مياـ األستا، 2021 جوان 09مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت.287بقرار رقـ
 ، المنشأ لدػ جامعة ىوارؼ بومديف لمعموـ والتكنولوجيا.""فيزياء األرضمخبر بحث بعنواف 

  بصفتو مدير مخبر  يــوسـفـي دمحميعيف األستاذ ، 2021 جوان 24مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت.288بقرار رقـ
 ، المنشأ لدػ جامعة األغواط.""العموم األساسيةبحث بعنواف 

  بصفتو مدير  صـغـيـر الطاىريعيف األستاذ ، 2021 جوان 24مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت.289بقرار رقـ
 ، المنشأ لدػ جامعة األغواط.""دراسة وتطوير المواد نصف النواقل والكيربائية العازلةمخبر بحث بعنواف 

  بصفتو مدير  ــري دمحمبــمـخــييعيف األستاذ ، 2021 جوان 24مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت.290بقرار رقـ
 .، المنشأ لدػ جامعة األغواط""االتصاالت، اإلشارات واألنظمةمخبر بحث بعنواف 

  بصفتو  ايت عبد القادر بمعيديعيف األستاذ ، 2021 جوان 24مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت.291بقرار رقـ
 .1ة الجزائر، المنشأ لدػ جامع""عمم الوراثة الخموية وعمم الوراثةمدير مخبر بحث بعنواف 

  بصفتيا مديرة  عـشـورة نــوارةتعيف األستاذة ، 2021 جوان 24مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت.292بقرار رقـ
، المنشأ لدػ جامعة ىوارؼ بومديف لمعمـو ""الروبوتيك، التوازي واألنظمة المدمـجةمخبر بحث بعنواف 

 والتكنولوجيا.
  بصفتيا  سعدية نــاديةتنيى مياـ األستاذة ، 2021 جوان 24مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت.293بقرار رقـ

، المنشأ لدػ جامعة ىوارؼ بومديف لمعمـو ""الروبوتيك، التوازي واألنظمة المدمـجةمديرة مخبر بحث بعنواف 
 والتكنولوجيا.

  عــروس عبد الالوي نعيمةتعيف األستاذة ، 2021 جوان 24مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت.294بقرار رقـ 
، المنشأ لدػ جامعة ىوارؼ بومديف لمعمـو ""المواد المتعددة األجزاءمخبر بحث بعنواف  بصفتيا مديرة
 والتكنولوجيا.

  حــاج حــمــو أسـيـا سيامتنيى مياـ األستاذة ، 2021 جوان 24مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت.295بقرار رقـ 
جامعة ىوارؼ بومديف لمعمـو ، المنشأ لدػ ""المواد المتعددة األجزاءبصفتيا مديرة مخبر بحث بعنواف 

 والتكنولوجيا.
  بصفتو  بن عبد الغاني زيتونييعيف األستاذ ، 2021 جوان 24مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت.296بقرار رقـ

، المنشأ لدػ جامعة ىوارؼ ""التركيب الجزئي الكمي والتيوعضوية الجزيئية الكميةمدير مخبر بحث بعنواف 
 بومديف لمعموـ والتكنولوجيا.

  بوسالح نعيمة زوجة تنيى مياـ األستاذة ، 2021 جوان 24مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت.297ار رقـ بقر
، المنشأ لدػ ""التركيب الجزئي الكمي والتيوعضوية الجزيئية الكميةبصفتيا مديرة مخبر بحث بعنواف مخناشي  

 جامعة ىوارؼ بومديف لمعمـو والتكنولوجيا.
  بصفتيا مديرة  عباس ليمىتعيف األستاذة ، 2021 جوان 24 مؤرخ في /م.ع.ب.ع.ت.ت.298بقرار رقـ

، المنشأ لدػ جامعة ىوارؼ بومديف لمعمـو ""البحث والدراسات في التييئة والتعميرمخبر بحث بعنواف 
 والتكنولوجيا.
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  بصفتو مدير  حجيج عميتنيى مياـ األستاذ ، 2021 جوان 24مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت.299بقرار رقـ
، المنشأ لدػ جامعة ىوارؼ بومديف لمعمـو ""البحث والدراسات في التييئة والتعميرنواف مخبر بحث بع

 والتكنولوجيا.
  بصفتو مدير  حـــابـــي إديـــريعيف األستاذ ، 2021 جوان 24مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت.300بقرار رقـ

 ، المنشأ لدػ جامعة بومرداس.""كيربة المؤسسات الصناعيةمخبر بحث بعنواف 
  بصفتيا  نـــاجــي بــشــرى تنيى مياـ األستاذة ، 2021 جوان 24مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت.301بقرار رقـ

 ، المنشأ لدػ جامعة بومرداس.""كيربة المؤسسات الصناعيةمديرة مخبر بحث بعنواف 
  دير بصفتو م شــايــب أحــمــديعيف األستاذ ، 2021 جوان 24مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت.302بقرار رقـ

 ، المنشأ لدػ جامعة بومرداس.""التحكم اآللي التطبيقيمخبر بحث بعنواف 
  خــالصـي عبد المجيدتنيى مياـ األستاذ ، 2021 جوان 24مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت.303بقرار رقـ 

 ، المنشأ لدػ جامعة بومرداس.""التحكم اآللي التطبيقيبصفتو مدير مخبر بحث بعنواف 
  بصفتو مدير  كــشــار بوعبد هللايعيف األستاذ ، 2021 جوان 24مؤرخ في  ع.ت.ت./م.ع.ب.304بقرار رقـ

 .1، المنشأ لدػ جامعة وىراف""الحوسبة الصناعية والشبكاتمخبر بحث بعنواف 
  بصفتو مدير  حفاف حفيعتنيى مياـ األستاذ ، 2021 جوان 24مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت.305بقرار رقـ

 .1، المنشأ لدػ جامعة وىراف"الصناعية والشبكات"الحوسبة مخبر بحث بعنواف 
  بصفتو مدير  زعــنــون يــحــييعيف األستاذ ، 2021 جوان 24مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت.306بقرار رقـ

 .1، المنشأ لدػ جامعة وىراف""العموم البيئية والموادمخبر بحث بعنواف 
  بصفتو مدير  حمو أحمدمياـ األستاذ  تنيى، 2021 جوان 24مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت.307بقرار رقـ

 .1، المنشأ لدػ جامعة وىراف""العموم البيئية والموادمخبر بحث بعنواف 
  بصفتو مدير مخبر  بـــالل طــاىــريعيف األستاذ ، 2021 جوان 24مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت.308بقرار رقـ

 .لألساتذة بالقبةالمدرسة العميا "، المنشأ لدػ جسم وبنية المادة -ن"بحث بعنواف 
  مــجــادي جمال الدينتنيى مياـ األستاذ ، 2021 جوان 24مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت.309بقرار رقـ 

 .المدرسة العميا لألساتذة بالقبة"، المنشأ لدػ جسم وبنية المادة -ن"بصفتو مدير مخبر بحث بعنواف 
  بصفتيا  آيت الجودي أمالتاذة تعيف األس، 2021 جوان 24مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت.310بقرار رقـ

 .المدرسة العميا لألساتذة بالقبة"، المنشأ لدػ فيزياء الجسيمات األولية واإلحصاء"مديرة مخبر بحث بعنواف 
  بصفتيا مديرة أوكيل دىبية تعيف األستاذة ، 2021 جوان 24مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت.311بقرار رقـ

 ، المنشأ لدػ جامعة بػجاية."والتثمين الطاقوي  "اإللكتروكيمياء، التآكلمخبر بحث بعنواف 
  بصفتيا مديرة  كحل الرأس ىندةتعيف األستاذة ، 2021 جوان 24مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت.312بقرار رقـ

، المنشأ لدػ جامعة ىوارؼ بومديف لمعمـو ""النواقل المتعددة األطوار واألوساط المساميةمخبر بحث بعنواف 
 والتكنولوجيا.
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  بصفتو مدير  شيخ صالحتنيى مياـ األستاذ ، 2021 جوان 24مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت.313قـ بقرار ر
، المنشأ لدػ جامعة ىوارؼ بومديف لمعمـو ""النواقل المتعددة األطوار واألوساط المساميةمخبر بحث بعنواف 

 والتكنولوجيا.
  بصفتو مدير  ــنــاوي يوسفشيعيف األستاذ ، 2021 جوان 24مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت.314بقرار رقـ

المدرسة المتعددة العمـو لميندسة "، المنشأ لدػ المدينة، اليندسة المعمارية والتراث"مخبر بحث بعنواف 
 .المعمارية والعمراف

  بصفتيا مديرة  شريف نبيمةتنيى مياـ األستاذة ، 2021 جوان 24مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت.315بقرار رقـ
المدرسة المتعددة العمـو لميندسة "، المنشأ لدػ نة، اليندسة المعمارية والتراثالمدي"مخبر بحث بعنواف 

 .المعمارية والعمراف
  بصفتيا بولكباش مخموف ليمة تعيف األستاذة ، 2021 جوان 24مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت.316بقرار رقـ

 عة بػجاية.، المنشأ لدػ جام""بيورياضيات وبيوفيزياء وبيوكيمياءمديرة مخبر بحث بعنواف 
  بصفتو مدير مداني خضير تنيى مياـ األستاذ ، 2021 جوان 24مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت.317بقرار رقـ

 ، المنشأ لدػ جامعة بػجاية.""بيورياضيات وبيوفيزياء وبيوكيمياءمخبر بحث بعنواف 
  دير مخبر بصفتو م ناشي مراديعيف األستاذ ، 2021 جوان 24مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت.318بقرار رقـ

 .1، المنشأ لدػ جامعة وىراف""البيوكيمياء الطبية والبيولوجية الجزيئيةبحث بعنواف 
  بصفتو مدير لوحيشي برينيس  يعيف األستاذ، 2021 جوان 24مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت.319بقرار رقـ

 ، المنشأ لدػ جامعة عنابة."تحسين وراثة النباتات"مخبر بحث بعنواف 
  بصفتو مدير مخبر شمام رفيق  يعيف األستاذ، 2021 جوان 24مؤرخ في  .ب.ع.ت.ت./م.ع320بقرار رقـ

 ، المنشأ لدػ جامعة عنابة."فيزياء األشعة"بحث بعنواف 
  بصفتو مدير مراجي حسين  تنيى مياـ األستاذ، 2021 جوان 24مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت.321بقرار رقـ

 جامعة عنابة.، المنشأ لدػ "فيزياء األشعة"مخبر بحث بعنواف 
  بصفتو مدير مخبر  بالل بوجمعةيعيف األستاذ ، 2021 جوان 24مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت.322بقرار رقـ

 ، المنشأ لدػ جامعة أدرار.""التكامل االقتصادي الجزائري اإلفريقيبحث بعنواف 
  بصفتو مدير  بن الدين أدمحمتنيى مياـ األستاذ ، 2021 جوان 24مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت.323بقرار رقـ

 ، المنشأ لدػ جامعة أدرار.""التكامل االقتصادي الجزائري اإلفريقيمخبر بحث بعنواف 
ــ - ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ،،،،،،ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ـــ ـــ  ـــ

ـــــ - ـــــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ــــــ ــــ ـــــ،،،،،،ـ ــــ ـــ ــــــــ ـــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ  ــ

ــ - ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ،،،،،،ـــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ  ـــ

ـــ - ــــ ــــ ـــ ــــ ـــــ ـــ ـــ،،،،،،ــــ ــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــــ  ــ
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 *-*1202 مقررات فردية *-*
 

  رئيس لجنة الصفقات بصفة  عطاطفة بن عودةيعيف السيد ، 2021 أفريل 18مؤرخ في  217بمقرر رقـ
 .لممركز الجامعي بالنعامة

  التكويف رئيس لجنة الصفقات لجامعة بصفة  بزينة دمحميعيف السيد ، 2021 أفريل 18مؤرخ في  218بمقرر رقـ
 المتواصل.

  لممدرسة رئيس لجنة الصفقات بصفة  ديبي زوىيريعيف السيد ، 2021 أفريل 18مؤرخ في  219بمقرر رقـ
 .خنشمة-الوطنية العميا لمغابات

  لمركز رئيس لجنة الصفقات بصفة  جكون عبد الحميديعيف السيد ، 2021 أفريل 25مؤرخ في  274بمقرر رقـ
 .البحث في الميكانيؾ

 لجامعة رئيس لجنة الصفقات بصفة  فراج الطيبيعيف السيد ، 2021 ماي 02مؤرخ في  298رقـ  بمقرر
 .بشار

  لجامعة بجايةرئيس لجنة الصفقات بصفة  بودة أحمديعيف السيد ، 2021 ماي 31مؤرخ في  449بمقرر رقـ. 
  نة الصفقات رئيس لجبصفة  ميموني عبد النبييعيف السيد ، 2021 ماي 31مؤرخ في  450بمقرر رقـ

 .لجامعة مستغانـ
  لجامعة رئيس لجنة الصفقات بصفة  بن الشيخ ىواري يعيف السيد ، 2021 جوان 06مؤرخ في  460بمقرر رقـ

 .عيف تموشنت
  رئيس لجنة الصفقات بصفة  قواسمية عبد الكريميعيف السيد ، 2021 جوان 06مؤرخ في  461بمقرر رقـ

 .لجامعة سوؽ أىراس
  لجامعة رئيس لجنة الصفقات بصفة  برابح دمحم الشيخيعيف السيد ، 2021 جوان 14في  مؤرخ 469بمقرر رقـ

 .الشمف
  رئيس لجنة الصفقات بصفة  ميموني عبد النبييعيف السيد ، 2021 جوان 14مؤرخ في  470بمقرر رقـ

 .لجامعة تممساف
  لممركز يس لجنة الصفقات رئبصفة  برابح دمحم الشيخيعيف السيد ، 2021 جوان 14مؤرخ في  471بمقرر رقـ

 .الجامعي بتيبازة
  رئيس لجنة الصفقات بصفة  دىوم عبد المجيديعيف السيد ، 2021 جوان 17مؤرخ في  479بمقرر رقـ

 .لجامعة تيارت
  لجامعة رئيس لجنة الصفقات بصفة  برابح دمحم الشيخيعيف السيد ، 2021 جوان 17مؤرخ في  480بمقرر رقـ

 .تيسمسيمت
  لجامعة رئيس لجنة الصفقات بصفة  عيالم الحاجيعيف السيد ، 2021 جوان 27مؤرخ في  498بمقرر رقـ

 .األغواط
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  رئيس لجنة الصفقات بصفة  بن يعيش عبد الكريميعيف السيد ، 2021 جوان 27مؤرخ في  499بمقرر رقـ
 .لجامعة تيزؼ وزو

  196-14مرسوـ الرئاسي رقـ مف ال 41وطبقا ألحكاـ المادة ، 2021 جوان 29مؤرخ في  500بمقرر رقـ ،
 04ابتداًء مف  التعميـ العالي والبحث العممي اإلدارة المركزية لوزارة تحت تصرؼفروخي مرزاق السيد يوضع 
 ، ويكمف بتسيير أمانة المجنة الوطنية لتكويف وتحسيف المستوػ بالخارج.2021جويمية 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -
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