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 182 ......................................................................ألعضاء مجمس إدارة مركز البحث العممي والتقني حول المناطق القاحمة
يحدد القائمة االسمية  الذي، 2019اي م 16مؤرخ في ال 740رقم  قــراريعدل ال 2021أكتوبر  31مؤرخ في  1180قــرار رقم  -

 183 ...........................................................................2ألعضاء مجمس كمية الحقوق والعموم السياسية لدى جامعة وىران
 185 ............................ة غميزانيحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس إدارة جامع، 2021نوفمبر  03مؤرخ في  1182قــرار رقم  -



  2021-الرابعالثالثي -النشرة الرسمية                      -مديرية الشؤون القانونية-                     وزارة التعميم العالي والبحث العممي   8

 

الذي يحدد القائمة اإلسمية ، 2018جوان  25المؤرخ في  590رقم  يعدل القرار، 2021نوفمبر  03مؤرخ في  1183قــرار رقم  -
 186 ......................................................................ألعضاء مجمس إدارة مركز البحث في االقتصاد المطبق من أجل التنمية

الذي يحدد القائمة ، 2019جوان  11المؤرخ في   862رقم يعدل القرار ، 2021نوفمبر  03مؤرخ في  1184قــرار رقم  -
 187 .......................................................................االسمية ألعضاء مجمس إدارة مركز البحث في المغة والثقافة األمازيغية

يتـضمـن تجديــد تـشكـيـمـة لـجنـة الخـدمــات اإلجتـمــاعيـة لدى مديرية الخدمات  2021نوفمبر  04مـؤرخ فـي  70قــرار رقـم  -
 188 ..........................................................................................................................................الجامعية ورقمة

 189 .........................2لدى جامعة الجزائر يتـضمـن حل لـجنـة الخـدمــات اإلجتـمــاعيـة 2021نوفمبر  04مـؤرخ فـي  71قــرار رقـم  -
اإلجتـمــاعيـة لـدى المدرسة الوطنية العميا يتـضمـن إنشاء وتشكيل لـجنـة الخـدمــات  2021نوفمبر  07مـؤرخ فـي  72قــرار رقـم  -

 190 .......................................................................................................لمطاقات المتجددة والبيئة والتنمية المستدامة
االمتحانـات الجيويــة لمّسنـة األولـى لإلقامـة بعنوان الّسنـة ، يحـّدد تشكيمـة لجـان 2021نوفمبر  08مؤرخ في  1186قــرار رقم  -

 191 ....................................................................................-دورة عاديــة ودورة استدراكيــة- 2021-2020الجامعيـة 
لذي يحدد القائمة ، ا2018نوفمبر  28المؤرخ في  1094رقم يعدل القرار ، 2021نوفمبر  08مؤرخ في  1187قــرار رقم  -

 221 .........................................................................................................االسمية ألعضاء مجمس إدارة جامعة قالمة
 223 .......................جامعة تيسمسيمت سمية ألعضاء مجمس إدارةيحدد القائمة اإل، 2021نوفمبر  08مؤرخ في  1188قــرار رقم  -
، يحدد البرنامج البيداغوجي لمسنة األولى من الطور الثاني لنيل شيادة الماستر 2021نوفمبر  08مؤرخ في  1189قــرار رقم  -

 224 ............................................................................................بالمدرسة الوطنية العميا لإلحصاء واالقتصاد التطبيقي
لضمان التكوين في الطور  المدرسة العميا إلدارة األعمال بتممسان، يتضمن تأىيل 2021نوفمبر  08مؤرخ في  1190قــرار رقم  -

 226 ........................................................................"عمال المؤسسات السياحيةأإدارة لنيل شيادة ماستر تخصص " الثاني
لضمان التكوين في الطور  المدرسة العميا إلدارة األعمال بتممسان، يتضمن تأىيل 2021نوفمبر  08مؤرخ في  1191قــرار رقم  -

 229 ..................................................................................................."ادارة ماليةالثاني لنيل شيادة ماستر تخصص "
لضمان التكوين في الطور  المدرسة العميا إلدارة األعمال بتممسان، يتضمن تأىيل 2021نوفمبر  08مؤرخ في  1192قــرار رقم  -

 233 ............................................................................................لنيل شيادة ماستر تخصص "التسويق الغذائي" الثاني
، يتضمن تأىيل المدرسة العميا لممحاسبة والمالية بقسنطينة لضمان التكوين في 2021نوفمبر  08مؤرخ في  1193قــرار رقم  -

 236 .....................................................................................الطور الثاني لنيل شيادة ماستر تخصص "مالية المؤسسة"
لضمان التكوين في  ، يتضمن تأىيل المدرسة العميا لممحاسبة والمالية بقسنطينة2021نوفمبر  08مؤرخ في  1194قــرار رقم  -

 240 .........................................................................لنيل شيادة ماستر تخصص "محاسبة وتدقيق محاسبي" الطور الثاني
لضمان التكوين في الطور  يتضمن تأىيل المدرسة العميا لعموم التسيير عنابة ،2021نوفمبر  08مؤرخ في  1195قــرار رقم  -

 243 .............................................................................لنيل شيادة ماستر تخصص "إدارة األعمال ومراقبة التسيير" الثاني
لضمان التكوين في الطور  يتضمن تأىيل المدرسة العميا لعموم التسيير عنابة ،2021نوفمبر  08مؤرخ في  1196قــرار رقم  -

 246 .......................................................................................الثاني لنيل شيادة ماستر تخصص "إدارة األعمال الدولية"
"إدارة عمومية" بالمدرسة العميا  يحدد البرنامج البيداغوجي لنيل شيادة ماستر في ،2021نوفمبر  08مؤرخ في  1197قــرار رقم  -

 250 ....................................................................................................................................لعموم التسيير عنابة
 لضمان التكوين في الطور الثاني يتضمن تأىيل المدرسة العميا لالقتصاد بوىران ،2021نوفمبر  08مؤرخ في  1199قــرار رقم  -

 254 ............................................................................................لنيل شيادة ماستر تخصص "اقتصاد وادارة المنظمات"
في العموم االقتصادية والتسيير  يحدد البرنامج البيداغوجي لألقسام التحضيرية ،2021نوفمبر  08مؤرخ في  1199قــرار رقم  -

 257 .........................................................................................................................................والعموم التجارية
 260 .................1لدى جامعة الجزائر يتضمن إنشاء األقسام المكونة لكمية الصيدلة ،2021نوفمبر  09مؤرخ في  1200قــرار رقم  -
والمتضمن إنشاء األقسام المكونة  1999جانفي   9القرار المؤرخ في  يعدل ،2021نوفمبر  09مؤرخ في  1201قــرار رقم  -

 261 .....................................................................................................................1لكمية الطب لدى جامعة الجزائر
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تضّمن إنشاء لجنة وطنية لمراجعة خارطة التكوين الجامعية ويحّدد تشكيمتيا ي، 2021نوفمبر  10مؤرخ في  1202قــرار رقم  -
 262 ....................................................................................................................................................وسيرىا

، يحدد تنظيم التكوين ونظام التقييم واالنتقال في المدرسة الوطنية العميا في 2021نوفمبر  10مؤرخ في  1203قــرار رقم  -
 263 ...........................................................................................الرياضيات والمدرسة الوطنية العميا لمذكاء االصطناعي

يتضمن إنشاء األقسام المكونة لكمية العموم االقتصادية والتجارية وعموم التسيير ، 2021نوفمبر  10 مؤرخ في 1204قــرار رقم  -
 269 ...................................................................................................................................لدى جامعة تامنغست

 270 ....يتضمن إنشاء األقسام المكونة لكمية العموم والتكنولوجيا لدى جامعة تامنغست، 2021نوفمبر  10مؤرخ في  1205م قــرار رق -
يتضمن إنشاء األقسام المكونة لكمية الحقوق والعموم السياسية لدى جامعة ، 2021نوفمبر  10مؤرخ في  1206قــرار رقم  -

 271 .................................................................................................................................................تامنغست
 271 ........لدى جامعة تامنغست يتضمن إنشاء األقسام المكونة لكمية اآلداب والمغات، 2021نوفمبر  10مؤرخ في  1207قــرار رقم  -
يتضمن إنشاء األقسام المكونة لكمية العموم اإلنسانية واالجتماعية لدى جامعة ، 2021نوفمبر  10مؤرخ في  1208قــرار رقم  -

 272 .................................................................................................................................................تامنغست
الصيـانة واألمــن  لمعيـد المجـمس العممــي ، يحدد القائمة االسمية ألعضاء2021نوفمبر  13مؤرخ في  1246قــرار رقم  -

 273 ......................................................................................................2وىــران -محمـد بـن أحمـد الصنـاعي بجامعة
 -لجامعة محمـد بن أحمـد ، يحـّدد القائمـة االسمية ألعضاء المجمـس العممـي2021نوفمبر  13مؤرخ في  1247قــرار رقم  -

 274 ...................................................................................................................................................2وىـران
المحّدد القائمة االسمية  2020سبتمبر  28المؤرخ في  670، يعّدل القرار رقم 2021نوفمبر  13مؤرخ في  1248قــرار رقم  -

 276 ...................................وىران-ألعضاء المجمس العممي لكمية عموم الطبيعة والحياة بجامعة العموم والتكنولوجيا دمحم بوضياف
يحدد القائمة االسمية  2020جويمية  02المؤرخ في  376يعدل القرار رقم ، 2021نوفمبر  14مؤرخ في  1249قــرار رقم  -

 278 ...................................................................ألعضاء مجمس إدارة المدرسة الوطنية العميا لإلحصاء واإلقتصاد التطبيقي
يحدد القائمة االسمية  2019ماي  27المؤرخ في  793يعدل القرار رقم ، 2021نوفمبر  16مؤرخ في  1250ر رقم قــرا -

 279 .........................................................................................ألعضاء مجمس إدارة المدرسة الوطنية العميا لممناجمنت
الذي يحدد القائمة االسمية ، 2019جانفي  2المؤرخ في  14يعدل القرار رقم ، 2021نوفمبر  14مؤرخ في  1251قــرار رقم  -

 280 ..........................................................................................................بسكرة ألعضاء مجمس إدارة جامعة جامعة
الذي يحدد القائمة االسمية ، 2019جوان  18المؤرخ في  941رقم  يعدل القرار، 2021نوفمبر  16مؤرخ في  1252قــرار رقم  -

 281 ...............................................................................................................2ألعضاء مجمس إدارة جامعة سطيف
الذي يحدد القائمة ، 2021فيفري  22المؤرخ في  199رقم يعدل ويتمم القرار ، 2021نوفمبر  16مؤرخ في  1253قــرار رقم  -

 282 .............................................................................................اإلسمية ألعضاء مجمس إدارة مركز البحث في البيئة
الذي يحدد القائمة االسمية ، 2019فيفري  03المؤرخ في  78 يعدل القرار رقم، 2021نوفمبر  16مؤرخ في  1254قــرار رقم  -

 283 ...........................................................................................ألعضاء مجمس إدارة المدرسة العميا لمفالحة بمستغانم
يتـضمـن تجديــد تـشكـيـمـة لـجنـة الخـدمــات اإلجتـمــاعيـة لدى مديرية الخدمات  2021نوفمبر  16مـؤرخ فـي  73قـم قــرار قــرار ر  -

 285 ..........................................................................................................................................الجامعية جيجل
، يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم عموم التسيير بكمية العموم 2021نوفمبر  17مؤرخ في  1255قــرار رقم  -

 286 ...........................................................سوق أىراس-االقتصادية، التجارية وعموم التسيير بجامعة دمحم الشريف مساعدية
لكمية العموم االقتصادية، التجارية  ، يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي2021نوفمبر  17مؤرخ في  1256قــرار رقم  -

 287 ...................................................................................سوق أىراس -وعموم التسيير بجامعة دمحم الشريف مساعدية
لقسم العموم اإلنسانية بكمية العموم  ، يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية2021نوفمبر  17مؤرخ في  1257قــرار رقم  -

 288 ...........................................................................سوق أىراس-االجتماعية واإلنسانية بجامعة دمحم الشريف مساعدية
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العموم االجتماعية بكمية  ، يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم2021نوفمبر  17مؤرخ في  1258قــرار رقم  -
 289 ..................................................................سوق أىراس -العموم االجتماعية واإلنسانية بجامعة دمحم الشريف مساعدية

لكمية العموم االجتماعية  ، يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي2021نوفمبر  17مؤرخ في  1259قــرار رقم  -
 290 ..........................................................................................سوق أىراس-واإلنسانية بجامعة دمحم الشريف مساعدية

الذي يحّدد القائمة  2021سبتمبر  20المؤّرخ في  953، يعّدل القرار رقم 2021نوفمبر  17مؤرخ في  1260رقم  قــرار -
 292 ....................................سوق أىراس-االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية اآلداب والمغات بجامعة دمحم الشريف مساعدية

الذي يحّدد القائمة  2019نوفمبر  20المؤّرخ في  1933، يعّدل القرار رقم 2021وفمبر ن 17مؤرخ في  1261قــرار رقم  -
 293 ............................1سطيف-فرحات عباس اليندسة المعمارية وعموم األرض بجامعة المجمس العممي لمعيد االسمية ألعضاء

لقســم المغة الفرنسية بالمدرسة  سميـة ألعضـاءالمجنـة العمميـة، يحدد القائمة اال2021نوفمبر  17مؤرخ في  1262قــرار رقم  -
 294 ...............................................................................................................................العميا لألساتذة بمستغـانم

، يتضّمن تأىيل بعض 2021أوت 5المؤرخ في  909، يعدل ويتمم القرار رقم 2021نوفمبر  17مؤرخ في  1263قــرار رقم  -
 295 ................................................................................مؤسسات الّتعميم العالي لمّتكوين لمحصول عمى شيادة الّدكتوراه

 299 .......ضمـن تجديــد تـشكـيــمــة لـجنـة الخــدمــات اإلجتـمــاعيــة لــدى جــامعـة سكيكدةيتـ 2021نوفمبر  18مـؤرخ فـي  74قــرار رقـم  -
 300 .......لمجنة الوطنية لتقييم الباحثين ، يتضمن إعالن نتائج الدورة الرابعة والعشرين2021نوفمبر  21مؤرخ في  1264قــرار رقم  -
يحدد صالحيات المجنة الذي  2017أفريل  05مؤرخ في ال 375قـرار رقم ، يعدل ال2021نوفمبر  22مؤرخ في  1266قــرار رقم  -

 304 .....................................................طمبات رخصة إنشاء مؤسسة خاصة لمتكوين العالي وتشكيمتيا وسيرىا المكمفة بدراسة
لكميـة العمــوم والتكنـولوجيا  مة االسمية ألعضاء المجمـس العممـي، يحدد القائ2021نوفمبر  23مؤرخ في  1267قــرار رقم  -

 305 .................................................................................................................معسكر-بجامعة مصطفى اسطمبولي
المحّدد لمقائمة االسمية  2018ديسمبر  24المؤرخ في  1379القرار رقم ، يعّدل 2021نوفمبر  23مؤرخ في  1268قــرار رقم  -

 307 .........................................1الجزائر -ألعضاء المجنة العممية لقسم عموم المـــادة بكمية العمـــــوم بجامعة بن يوسف بن خدة
المحّدد لمقائمة االسمية  2018ديسمبر  24المؤرخ في  1376رقم ، يعّدل القرار 2021نوفمبر  23مؤرخ في  1269قــرار رقم  -

 308 ..................................1الجزائر -بجامعة بن يوسف بن خدة ألعضاء المجنة العممية لقسم اليندسة المعمارية بكمية العمـــــوم
المحّدد لمقائمة االسمية  2018ديسمبر 24مؤرخ في ال 1380، يعّدل القرار رقم 2021نوفمبر  23مؤرخ في  1270قــرار رقم  -

 310 ...............................................................1الجزائر -ألعضاء المجمس العممي لكمية العمـــــوم بجامعة بن يوسف بن خدة
المحّدد لمقائمة االسـمية  2021جوان  14المؤرخ في  670، يعّدل القرار رقم 2021نوفمبر  23مؤرخ في  1271قــرار رقم  -

 311 ...............................وىــران-ألعضاء المجمــس العممـي لكميــة اليندســة الكيــربائية بجــامعة العمـوم والتكنولوجيا دمحم بوضيـاف
بجامعة أميـن العقـال الحــاج  العممي ، يحـدد القائمة االسمية ألعضـاء المجمس2021نوفمبر  23مؤرخ في  1272قــرار رقم  -

 313 .......................................................................................................................تامنغست -مــوسى آق أخمــوك
لكمية الحقـوق والعمــوم السيـاسية  المجمس العممي، يحدد القائمة االسمية ألعضاء 2021نوفمبر  23مؤرخ في  1273قــرار رقم  -

 314 .......................................................................................................................................بجـامعة تـامنغست
لقسـم اآلداب والمغـات األجنبية  ة االسمية ألعضاء المجنة العممية، يحدد القائم2021نوفمبر  23مؤرخ في  1274قــرار رقم  -

 316 ..............................................................................................................بكمية اآلداب والمغات بجامعة تامنغست
لقســم الجيـولـوجيـا بكمية العموم  دد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية، يح2021نوفمبر  23مؤرخ في  1275قــرار رقم  -

 317 .........................................................................................................................والتكنولوجيا بجامعة تامنغست
، يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم العموم المالية والمحاسبة 2021نوفمبر  23مؤرخ في  1276قــرار رقم  -

 318 ....................................................................بكمية العموم االقتصادية والعموم التجارية وعموم التسيير بجامعة تامنغست
لقسم عموم التسيير بكمية العموم  ، يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية2021نوفمبر  23مؤرخ في  1277قــرار رقم  -

 319 ....................................................................................االقتصادية والعموم التجارية وعموم التسيير بجامعة تامنغست
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لكميـة العمـوم والتكنـولوجيا  ، يحدد القائمة االسمية ألعضـاء المجمـس العممـي2021نوفمبر  23 مؤرخ في 1278قــرار رقم  -
 320 ........................................................................................................................................بجامعة تامنغست

 321 ....تيـارت -لجامعة ابن خمـدون  ، يحـّدد القائمـة االسمية ألعضاء المجمـس العممـي2021نوفمبر  23مؤرخ في  1279م قــرار رق -
لكميـة العمــوم االقتصـادية والعمـوم  ، يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي2021نوفمبر  23مؤرخ في  1280قــرار رقم  -

 324 .........................................................................................................بجــامعة تـامنغست التجارية وعمـوم التسييـر
، يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقســم العمــوم االقتصــادية بكمية 2021نوفمبر  23مؤرخ في  1281قــرار رقم  -

 325 ............................................................................قتصادية والعموم التجارية وعموم التسيير بجامعة تامنغستالعموم اال
لقسـم العمــوم اإلنســانيـة بكمية  ، يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية2021نوفمبر  23مؤرخ في  1282قــرار رقم  -

 326 ....................................................................................................موم اإلنسانية واالجتماعية بجامعة تامنغستالع
ــيا بكمية لقسم المغــة العـربية وآداب ، يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية2021نوفمبر  23مؤرخ في  1283قــرار رقم  -

 327 .....................................................................................................................اآلداب والمغات بجامعة تامنغست
اإلجتمــاع والديمغـرافيا  لقسم عمــم ، يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية2021نوفمبر  23مؤرخ في  1284قــرار رقم  -

 328 .............................................................................................بكمية العموم اإلنسانية واإلجتماعية بجامعة تامنغست
عمــم النفـس وعمـوم التـربية  لقسم ، يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية2021نوفمبر  23مؤرخ في  1285قــرار رقم  -

 330 ...............................................................................واألرطفـونيا بكمية العموم اإلنسانية واإلجتماعية بجامعة تامنغست
لكميـة اآلداب والّمغـــات بجـامعة  ـس العممـي، يحدد القائمة االسمية ألعضـاء المجم2021نوفمبر  23مؤرخ في  1286قــرار رقم  -

 331 .................................................................................................................................................تـامنغست
لقسـم العمــوم والتكنولــوجيـا بكمية  االسمية ألعضاء المجنة العممية ، يحدد القائمة2021نوفمبر  23مؤرخ في  1287قــرار رقم  -

 332 ................................................................................................................العموم والتكنولوجيا بجامعة تامنغست
، يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقســم عمــوم المــادة بكمية العموم 2021نوفمبر  23مؤرخ في  1288قــرار رقم  -

 333 .........................................................................................................................والتكنولوجيا بجامعة تامنغست
، يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقســم الرياضيات واإلعـــالم اآللـــي 2021نوفمبر  23خ في مؤر  1289قــرار رقم  -

 334 .........................................................................................................بكمية العموم والتكنولوجيا بجامعة تامنغست
لقســم البيـولـوجيـا بكمية العموم  ، يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية2021نوفمبر  23مؤرخ في  1290رار رقم قــ -

 335 .........................................................................................................................والتكنولوجيا بجامعة تامنغست
لكمية العمـوم اإلنسانية  ، يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي2021نوفمبر  23مؤرخ في  1291قــرار رقم  -

 336 ........................................................................................................................واالجتماعية بجامعة تـامنغست
السياسية بكمية  لقسم العموم ، يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية2021نوفمبر  23مؤرخ في  1292قــرار رقم  -

 338 ........................................................................................................الحقوق والعموم السياسية بجامعة تامنغست
لقســم الحقــوق بكمية الحقوق  ، يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية2021نوفمبر  23مؤرخ في  1293قــرار رقم  -

 339 ..................................................................................................................والعموم السياسية بجامعة تامنغست
المحّدد لمقائمة االسمية  2019فيفري  26المؤرخ في  156، يعّدل القرار رقم 2021نوفمبر  23مؤرخ في  1294قــرار رقم  -

 -التجارية وعموم التسيير بجامعة طاىري دمحمألعضاء المجنة العممية لقسم العموم المالية والمحاسبة بكمية العموم االقتصادية، 
 340 ......................................................................................................................................................بشار

االسمية  المحّدد لمقائمة 2019فيفري  26المؤرخ في  157، يعّدل القرار رقم 2021نوفمبر  23مؤرخ في  1295قــرار رقم  -
 341 ..........بشار -التجارية وعموم التسيير بجامعة طاىري دمحمألعضاء المجنة العممية لقسم العموم التجارية بكمية العموم االقتصادية، 

المحّدد لمقائمة االسمية  2019فيفري  26المؤرخ في  158، يعّدل القرار رقم 2021نوفمبر  23مؤرخ في  1296قــرار رقم  -
 342 ............بشار -وعموم التسيير بجامعة طاىري دمحم لمجنة العممية لقسم عموم التسيير بكمية العموم االقتصادية، التجاريةألعضاء ا
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المحّدد لمقائمة االسمية  2019فيفري  26المؤرخ في  159، يعّدل القرار رقم 2021نوفمبر  23مؤرخ في  1297قــرار رقم  -
 343 .......بشار -التجارية وعموم التسيير بجامعة طاىري دمحمالعموم االقتصادية بكمية العموم االقتصادية،  ألعضاء المجنة العممية لقسم

المحّدد القائمة االسمية  2019فيفري  26المؤرخ في  160، يعّدل القرار رقم 2021نوفمبر  23مؤرخ في  1298قــرار رقم  -
 345 ..................................بشار -، التجارية وعموم التسيير بجامعة طاىري دمحمألعضاء المجمس العممي لكمية العموم االقتصادية

، يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العمميـة لقســم العمــوم السيــاسيـة بكمية 2021نوفمبر  23مؤرخ في  1299قــرار رقم  -
 346 ......................................................................................عيدةس -الحقـوق والعمـوم السياسية بجامعة مـوالي الطاىـر

الذي يحدد القائمة االسمية  2020جويمية  19المؤّرخ في  469، يعّدل القرار رقم 2021نوفمبر  23مؤرخ في  1300قــرار رقم  -
 347 .....................................................................سعيدة-والي الطاىرألعضاء المجمس العممي لكمية التكنولوجيا بجامعة م

الذي يحّدد القائمة االسمية  2020جويمية  19المؤّرخ في  471، يعّدل القرار رقم 2021نوفمبر  23مؤرخ في  1301قــرار رقم  -
 349 ............................................سعيدة -التكنولوجيـا بجامعة موالي الطاىرألعضاء المجنة العممية لقسم اإلعــالم اآللـي بكمية 

الذي  يحدد القائمة اإلسمية  2021جانفي  02المؤرخ في  03يعدل القرار رقم  ، 2021نوفمبر  24مؤرخ في  1302قــرار رقم  -
 350 .....................................................................وجي بسكيكدةألعضاء مجمس إدارة المدرسة العميا ألساتذة التعميم التكنول

الذي يحدد القائمة اإلسمية ، 2019جانفي  24خ في المؤر  71يعدل القرار رقم ، 2021نوفمبر  24مؤرخ في  1303قــرار رقم  -
 351 ....................................................................................................................ألعضاء مجمس إدارة جامعة أدرار

الذي يحدد القائمة االسمية ، 2021جانفي  20المؤرخ في  42يعدل القرار رقم ، 2021نوفمبر  24مؤرخ في  1304قــرار رقم  -
 353 ..............................................................................................................ألعضاء مجمس إدارة جامعة أم البواقي

لقسم الفيزياء بكمية العمــوم الدقيقة  ، يحّدد القائمة االسمية ألعضاء الّمجنة العممية2021نوفمبر  28مؤرخ في  1305قــرار رقم  -
 354 .........................................................................................................................الـوادي-بجامعة حمــة لخضـر

لقسم الكيمياء بكمية العمــوم الدقيقة  ، يحّدد القائمة االسمية ألعضاء الّمجنة العممية2021نوفمبر  28مؤرخ في  1306قــرار رقم  -
 355 .........................................................................................................................لـواديا-بجامعة حمــة لخضـر

لكمية العمــوم الدقيقة بجامعة  ، يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي2021نوفمبر  28مؤرخ في  1307قــرار رقم  -
 356 ...................................................................................................................................الـوادي-رحمــة لخضـ

مية ، يحّدد القائمة االسمية ألعضاء الّمجنة العممية لقسم العموم االقتصادية بك2021نوفمبر  28مؤرخ في  1308قــرار رقم  -
 358 ....................................................................الـوادي-العمــوم االقتصادية والتجارية وعموم التسيير بجامعة حمــة لخضـر

محاسبية ، يحّدد القائمة االسمية ألعضاء الّمجنة العممية لقسم العموم المالية وال2021نوفمبر  28مؤرخ في  1309قــرار رقم  -
 359 .............................................................الـوادي-بكمية العمــوم االقتصادية والتجارية وعموم التسيير بجامعة حمــة لخضـر

دية لكمية العمــوم االقتصا ، يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي2021نوفمبر  28مؤرخ في  1310قــرار رقم  -
 360 ...........................................................................................الـوادي-والتجارية وعموم التسيير بجامعة حمــة لخضـر

ة بكمية العمـوم لقسم العموم اإلنساني ، يحّدد القائمة االسمية ألعضاء الّمجنة العممية2021نوفمبر  28مؤرخ في  1311قــرار رقم  -
 361 ..............................................................................................الـوادي-االجتماعية واإلنسانية بجامعة حمــة لخضـر

عموم السياسية بكمية لقسم ال ، يحّدد القائمة االسمية ألعضاء الّمجنة العممية2021نوفمبر  28مؤرخ في  1312قــرار رقم  -
 363 ..........................................................................................الـوادي-الحقوق والعموم السياسية بجامعة حمــة لخضـر

المغة واألدب العربي بكمية لقسم  ، يحّدد القائمة االسمية ألعضاء الّمجنة العممية2021نوفمبر  28مؤرخ في  1314قــرار رقم  -
 364 .......................................................................................................الـوادي-اآلداب والمغات بجامعة حمــة لخضـر

لكمية اآلداب والمغات بجامعة  مي، يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العم2021نوفمبر  28مؤرخ في  1314قــرار رقم  -
 365 ...................................................................................................................................الـوادي-حمــة لخضـر

الّمجنة العممية لقسم ىندسة الطرائق والبتروكيمياء ، يحّدد القائمة االسمية ألعضاء 2021نوفمبر  28مؤرخ في  1315قــرار رقم  -
 366 ....................................................................................................الـوادي-بكمية التكنولوجيا بجامعة حمــة لخضـر
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سمية ألعضاء المجمس العممي لكمية التكنولوجيا بجامعة حمــة ، يحّدد القائمة اال2021نوفمبر  28مؤرخ في  1316قــرار رقم  -
 367 .................................................................................................................................الـوادي-لخضـر

، الذي يحّدد القائمة 2019جويمية  22المؤّرخ في  1253ر رقم ، يعّدل القرا2021نوفمبر  28مؤرخ في  1317قــرار رقم  -
 369 ................1قسنطينة-بجامعة اإلخوة منتوري  االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم اآلداب والمغة العربية بكّمية اآلداب والمغات

الذي يحّدد القائمة ، 2019جويمية  22خ في المؤرّ  1256، يعّدل القرار رقم 2021نوفمبر  28مؤرخ في  1318قــرار رقم  -
 370 ................................................1قسنطينة-االسمية ألعضاء المجمس العممي لكّمية اآلداب والمغات بجامعة اإلخوة منتوري 

لكميــة الحقـــوق بجـامعة  مـي، يحدد القائمة االسمية ألعضـاء المجمــس العم2021نوفمبر  29مؤرخ في  1319قــرار رقم  -
 371 ..............................................................................................................................................تــيسمسيـمـت

لكميـة اآلداب والّمغـــات بجـامعة  اء المجمـس العممـي، يحدد القائمة االسمية ألعضـ2021نوفمبر  29مؤرخ في  1320قــرار رقم  -
 373 ..............................................................................................................................................تــيسمسيـمت

لكميـة العمـــوم والتكنـولوجيا  القائمة االسمية ألعضـاء المجمـس العممـي ، يحدد2021نوفمبر  29مؤرخ في  1321قــرار رقم  -
 374 ...................................................................................................................................بجــامعة تــيسمسيــمت

المحّدد لمقائمة االسمية  2021جانفي  20المؤرخ في  47، يعدل القرار رقم 2021نوفمبر  29مؤرخ في  1322قــرار رقم  -
 375 ..............الشمف-ألعضاء المجنة العممية لقسـم العمــوم االجتماعية بكمية العموم اإلنسانية واالجتماعية بجامعة حسيبة بن بوعمي

الذي يحدد القائمة االسمية  2021جانفي  20المؤّرخ في  45القرار رقم  ، يعّدل2021نوفمبر  29مؤرخ في  1323قــرار رقم  -
 376 ..........................................الشمف-ألعضاء المجمس العممي لكمية العموم اإلنسانية واالجتماعية بجامعة حسيبة بن بوعمي

عمــوم وتقنيــات  لمعيــد المجـمس العممــي ة ألعضاء، يحدد القائمة االسمي2021نوفمبر  29مؤرخ في  1324قــرار رقم  -
 378 .............................................................................................تـيسـمسيمـت النشـاطــات البــدنية والريــاضيــة بجــامعة

االقتصادية  لكميـة العمــوم مة االسمية ألعضاء المجمس العممييحدد القائ ،2021نوفمبر  29مؤرخ في  1325قــرار رقم  -
 379 ......................................................................................................وعمـوم التسييـر بجامعة تـيسمسيمـتوالتجارية 

لقائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـم العموم المالية والمحاسبة ، يحدد ا2021نوفمبر  29مؤرخ في  1326قــرار رقم  -
 380 ..........................................................................بكمية العموم االقتصادية والتجارية وعموم التسيير بجامعة تـيسمسيمـت

لقسـم العموم التجارية بكمية العموم  لقائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية، يحدد ا2021نوفمبر  29مؤرخ في  1327قــرار رقم  -
 381 .........................................................................................االقتصادية والتجارية وعموم التسيير بجامعة تـيسمسيمـت

لقسـم عمــوم التسييـــر بكمية العموم  يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية، 2021نوفمبر  29مؤرخ في  1328قــرار رقم  -
 382 .........................................................................................االقتصادية والتجارية وعموم التسيير بجامعة تـيسمسيمـت

لقسـم العمــوم االقتصـادية بكمية  ، يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية2021ر نوفمب 29مؤرخ في  1329قــرار رقم  -
 384 .................................................................................العموم االقتصادية والتجارية وعموم التسيير بجامعة تـيسمسيمـت

لقسـم المغــة واألدب العــربي بكمية  ، يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية2021فمبر نو  29مؤرخ في  1330قــرار رقم  -
 385 ..................................................................................................................اآلداب والمغــات بجامعة تـيسمسيمـت

لقسـم اآلداب والمغــات األجنبيـة  ، يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية2021نوفمبر  29مؤرخ في  1331قــرار رقم  -
 386 ..........................................................................................................بكمية اآلداب والمغــات بجامعة تـيسمسيمـت

لقسـم العمــوم السيــاسيـة بكمية  ، يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية2021نوفمبر  29مؤرخ في  1332رقم  قــرار -
 387 ..........................................................................................................................الحقــوق بجامعة تـيسمسيمـت

لقسـم القــانـون الخــاص بكمية  ، يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العمميـة2021نوفمبر  29مؤرخ في  1333قــرار رقم  -
 388 ..........................................................................................................................الحقــوق بجامعة تـيسمسيمـت

لقسـم القــانـون العـــام بكمية  ، يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العمميـة2021نوفمبر  29مؤرخ في  1334قــرار رقم  -
 389 ..........................................................................................................................الحقــوق بجامعة تـيسمسيمـت
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، يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـم عمــوم الطبيعــة والحيــاة 2021نوفمبر  29مؤرخ في  1335قــرار رقم  -
 390 ....................................................................................................بكمية العمــوم والتكنــولـوجيا بجامعة تـيسمسيمـت

لقسـم عمــوم المــادة بكمية العمــوم  ، يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية2021نوفمبر  29مؤرخ في  1336قــرار رقم  -
 391 ....................................................................................................................والتكنــولـوجيا بجامعة تـيسمسيمـت

، يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـم العمــوم والتكنــولوجيــا بكمية 2021نوفمبر  29مؤرخ في  1337قــرار رقم  -
 392 ...........................................................................................................العمــوم والتكنــولـوجيا بجامعة تـيسمسيمـت

الذي يحدد القائمة ، 2020جويمية  22المؤرخ في  542 يعدل القرار رقم، 2021نوفمبر  29مؤرخ في  1338قــرار رقم  -
 393 ............................................................................................االسمية ألعضاء مجمس إدارة المركز الجامعي ببريكة

لقســم الفنـون بكميـة اآلداب  ، يحدد القائمة االسمية ألعضـاء المجنـة العمميـة2021نوفمبر  29مؤرخ في  1339قــرار رقم  -
 394 ..................................................................................................الجـمفة-والمغــات والفنــون بجـامعة زيـان عاشــور

لقســم المغــة العــربية وآدابــيا بكمية  ، يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية2021نوفمبر  29مؤرخ في  1340قــرار رقم  -
 395 .............................................................................................الجمفة-اآلداب والمغات والفنون بجامعة زيان عاشور

لقســم المغــات األجنبيـة بكمية  ، يحدد القائمة االسمية ألعضـاء المجنـة العمميـة2021نوفمبر  29مؤرخ في  1341قــرار رقم  -
 396 .............................................................................................الجمفة-اآلداب والمغات والفنون بجامعة زيان عاشور

المحدد لمقائمة االسمية  2020جويمية  21المؤرخ في  538، يعدل القرار رقم 2021نوفمبر  29مؤرخ في  1342قــرار رقم  -
 398 ...........................................................الجمفة-عاشورألعضاء المجمس العممي لكمية العمــوم والتكنـولـوجيا بجامعة زيان 

المحدد لمقائمة االسمية  2020جويمية  21المؤرخ في  534، يعدل القرار رقم 2021نوفمبر  29مؤرخ في  1343قــرار رقم  -
 399 ................................الجمفة-امعة زيان عاشوربج ألعضاء المجنة العممية لقسم اليندسة الكيربائية بكمية العموم والتكنولوجيا

لقســم الـــّري بكمية العمــوم  ، يحدد القائمة االسميـة ألعضـاء المجنـة العمميـة2021نوفمبر  29مؤرخ في  1344قــرار رقم  -
 400 ........................................................................................................الجــمفة-والتكنــولوجيا بجـامعة زيـان عـاشور

، يحدد القائمة االسميـة ألعضـاء المجنـة العمميـة لقســم اإللكتـرونيــك واإلتصــاالت 2021نوفمبر  29مؤرخ في  1345قــرار رقم  -
 401 .......................................................................................الجــمفة-بكمية العمــوم والتكنــولوجيا بجـامعة زيـان عـاشور

 403 .................مجمس إدارة المركز الجامعي بإليزي  يحدد القائمة االسمية ألعضاء، 2021نوفمبر  30مؤرخ في  1346قــرار رقم  -
المدرسة المتعددة العموم لميندسة  فرقة بـحث مـختمطة لدى ، يتضمن إنشاء2021نوفمبر  30مؤرخ في  1347قــرار رقم  -

 404 ......................................................................................................................................المعمارية والعمران
 405 ..........................سحب رخصة إنشاء مؤسسة خاصة لمتكوين العالييتضمن ، 2021نوفمبر  30مؤرخ في  1348قــرار رقم  -
المتضمن تأىيل  2017جويمية  31المؤرخ في  857، يعدل ممحق القرار رقم 2021ديسمبر  01مؤرخ في  1349قــرار رقم  -

 406 ......................................................................لضمان التكوين في الطور الثاني المدرسة العميا إلدارة األعمال بتممسان
بعنــوان الّسنــة  لضمان التكوين المفتوح 1، يتضّمن تأىيل جامعة الجزائر2021ديسمبر  02مؤرخ في  1350قــرار رقم  -

 407 ....................................................................، لنيل شيادة الماستر في ميدان "عموم الماّدة"2022-2021 الجـامعيــة
، المتضّمن تأىيل جـامعـة ىواري بومدين لمعموم والتكنولوجيا لضمان التكوين 2021ديسمبر  02مؤرخ في  1351قــرار رقم  -

 408 .......................................الماّدة" ، لنيل شيادة الماستر في ميدان "عموم2022-2021المفتــوح بعنــوان الّسنــة الجـامعيــة 
بعنــوان الّسنــة   ، يتضّمن تأىيل جامعة األغواط لضمان التكوين المفتوح2021ديسمبر  02مؤرخ في  1352قــرار رقم  -

 409 ...............................................................، لنيل شيادة الماستر في ميدان "عموم وتكنولوجيا"2022-2021 الجـامعيــة
 بعنــوان الّسنــة الجـامعيــة لضمان التكوين المفتوح 1، يتضّمن تأىيل جامعة وىران2021ديسمبر  02مؤرخ في  1353قــرار رقم  -

 410 ..........................................................................، لنيل شيادة الماستر في ميدان "عموم وتكنولوجيا"2021-2022
، يتضّمن تأىيل المركز الجامعي آفمو لضمان التكوينات المفتوحة بعنوان السنة 2021ديسمبر  02مؤرخ في  1354قــرار رقم  -

 411 ...............................................................، لنيل شيادات الماستر في ميدان "لغة وأدب عربي"2022-2021الجامعية 
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، يتضّمن تأىيل المركز الجامعي آفمو لضمان التكوينات المفتوحة بعنوان السنة 2021ديسمبر  02مؤرخ في  1355قــرار رقم  -
 412 ....................................................، لنيل شيادات الماستر في ميدان "عموم انسانية واجتماعية"2022-2021الجامعية 

، يتضّمن تأىيل المركز الجامعي آفمو لضمان التكوينات المفتوحة بعنوان السنة 2021ديسمبر  02ؤرخ في م 1356قــرار رقم  -
 413 .......................................................، لنيل شيادات الماستر في ميدان "حقوق وعموم سياسية"2022-2021الجامعية 

المتضمن تأىيل  2020ديسمبر  22المؤرخ في  1065يعّدل القرار رقم ، 2021ديسمبر  02مؤرخ في  1357قــرار رقم  -
 414 ..................ي ميدان "عموم إنسانية واجتماعية" بجامعة تامنغستف 2021-2020الجامعية  الميسانس المفتوحة بعنوان الّسنة

اتصاالت سمكية في  ميندس دولة شيادة لنيل البيداغوجي البرنامج ، يحّدد2021ديسمبر  02مؤرخ في  1358قــرار رقم  -
 415 ...................................بالمدرسة الوطنية المتعددة التقنيات بوىران شبكات واتصاالت سمكية والسمكيةتخصص   والسمكية

 دسة الطرائقىنفي  ميندس دولة شيادة لنيل البيداغوجي البرنامج ، يحّدد2021ديسمبر  02مؤرخ في  1359قــرار رقم  -
 418 .......................................................................بالمدرسة الوطنية المتعددة التقنيات بوىران ىندسة الطرائقتخصص 

" ميندس دولة في"الطاقات المتجددة شيادة لنيل البيداغوجي البرنامج ، يحّدد2021ديسمبر  02مؤرخ في  1360قــرار رقم  -
 422 .......................................تخصص "الطاقات المتجددة" بالمدرسة الوطنية العميا لمطاقات المتجددة والبيئة والتنمية المستدامة

 425 ............لمحصول عمى الّتأىيل الجامعي يتضمن اإلعالن عن نتائج الّدورة األولى، 2021ديسمبر  2مؤّرخ في  1361رقم قــرار  -
الذي يحدد القائمة االسمية  2019جوان  23المؤرخ في  954يعدل القرار رقم ، 2021ديسمبر  02مؤرخ في  1362ــرار رقم ق -

 458 ..........................................................................المدرسة الوطنية العميا لممناجم والمعادن بعنابةألعضاء مجمس إدارة 
الذي يحدد القائمة ، 2019أفريل  22المؤرخ في  401يعدل القرار رقم ، 2021ديسمبر  02مؤرخ في  1363رقم قــرار  -

 460 ........................................................... االسمية ألعضاء مجمس إدارة المدرسة العميا لألساتذة ببوسعادة )والية المسيمة(
( لمُّجنة الجامعية 46عن نتائج الدورة السادسة واألربعون ) يتضمن اإلعالن 2021ديسمبر  5 مؤرخ في 1364قــرار رقم  -

 461 ...................................................................................................................................................الوطنية
المحّدد لمقائمة االسمية  2021ماي  09المؤرخ في  664، يعّدل القرار رقم 2021ديسمبر  05مؤرخ في  1365قــرار رقم  -

 482 ............................................2الجــزائر -ألعضــاء المجمــس العممــي بكّميـة العمــوم اإلنســانيـة بجامعة أبـو القاســم سعـد هللا
المحّدد لمقائمة االسمية  2020ديسمبر  06المؤرخ في  976، يعدل القرار رقم 2021ديسمبر  05ؤرخ في م 1366قــرار رقم  -

 484 ..........وىران-بجامعة العموم والتكنولوجيا دمحم بوضياف ألعضاء المجنة العممية لقسم المناجم والتعدين بكمية اليندسة الميكانيكية
لقســم ىندسـة الكيميــاء بكمية  ، يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية2021ديسمبر  05مؤرخ في  1367قــرار رقم  -

 485 ........................................................................................وىران-الكيميــاء بجامعة العموم والتكنولوجيا دمحم بوضياف
لقســم الكيميـاء الفيـزيائية بكمية  ، يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية2021 ديسمبر 05مؤرخ في  1368قــرار رقم  -

 486 .......................................................................................وىـران-الكيميــاء بجامعة العموم والتكنولوجيا دمحم بوضياف
 487 ....عنابـــة-لجامعة باجي مختار ، يحـّدد القائمـة االسمية ألعضاء المجمس العممي2021ديسمبر  05مؤرخ في  1369قــرار رقم  -
الذي يحّدد القائمة  2021أكتوبر  14المؤرخ في  1116، يعدل القــرار رقم 2021ديسمبر  05مؤرخ في  1370قــرار رقم  -

 489 ..........الـوادي-مية العمـوم االجتماعية واإلنسانية بجامعة حمــة لخضـراالسمية ألعضاء الّمجنة العممية لقسم العموم االجتماعية بك
لكمية العمـوم االجتماعية  ، يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي2021ديسمبر  05مؤرخ في  1371قــرار رقم  -

 490 ............................................................................................................الـوادي-واإلنسانية بجامعة حمــة لخضـر
يحدد القائمة االسمية  الذي 2021جوان  09مؤرخ في ال 638قــرار رقم ، يعدل ال2021ديسمبر  05مؤرخ في  1372قــرار رقم  -

 492 .....................تندوف-مركز الجامعي عمي كافي بال لمعيد العموم االقتصادية، التجارية وعموم التسيير ألعضاء المجمس العممي
يحـدد القائمة  الذي، 2021مارس  28مؤرخ في ال 356قــرار رقـم ، يعدل ال2021ديسمبر  05مؤرخ في  1373قــرار رقم  -

 493 ...........................................................................تممسان -لمغنية لممركز الجامعي االسمية ألعضـاء المجمس العممي
لممدرسـة العميـا لإلعــالم اآللــي  ، يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي2021ديسمبر  05مؤرخ في  1374قــرار رقم  -

 494 ...........................................................................................................................................سيدي بمعباس
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لقسم التكوين في الطور الثاني  ، يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية2021ديسمبر  05مؤرخ في  1375قــرار رقم  -
 496 ......................................................................................................قسنطينة -بالمدرسة العميا لممحاسبة والمالية

الذي يحدد القائمة ، 2019أفريل  21المؤرخ في  346رقم يعدل القرار ، 2021ديسمبر  05مؤرخ في  1376قــرار رقم  -
 497 .......................................................................................................االسمية ألعضاء مجمس إدارة جامعة غرداية

الذي يحدد القائمة ، 2019أفريل  21المؤرخ في  344يعدل القرار رقم ، 2021ديسمبر  05مؤرخ في  1377قــرار رقم  -
 498 ....................................................................................................1سطيف اإلسمية ألعضاء مجمس إدارة جامعة

يحدد القائمة  الذي، 2020مارس  10المؤرخ في  209يعدل القرار رقم ، 2021ديسمبر  05مؤرخ في  1379قــرار رقم  -
 499 ........................................................................ )والية تممسان( االسمية ألعضاء مجمس إدارة المركز الجامعي بمغنية

، يحـّدد تشكيمـة لجـان االمتحـانات الجيـوية لمحصول عمى شيادة الّدراسـات 2021ديسمبر  08مؤرخ في  1408قــرار رقم  -
 500 ....-ـةدورة عاديــة ودورة استدراكيـ- 2022-2021الّطبيـة الخاصـة في الّطـب والصيدلـة وطـب األسنـان بعنوان الّسنـة الجامعيـة 

لدى  كمية العموم االجتماعية واإلنسانية يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس، 2021ديسمبر  08مؤرخ في  1409قــرار رقم  -
 540 ..........................................................................................................................................جامعة  الطارف

 541 ...كمية اآلداب والمغات لدى جامعة بسكرة يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس، 2021ديسمبر  08مؤرخ في  1410قــرار رقم  -
 543 ....لدى جامعة بومرداس كمية التكنولوجيا يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس، 2021ديسمبر  08مؤرخ في  1411قــرار رقم  -
الذي يحدد القائمة االسمية  2018سبتمبر  3المؤرخ في  805يعدل القرار رقم ، 2021ديسمبر  12مؤرخ في  1412م قــرار رق -

 545 ..............................................................ألعضاء مجمس إدارة الوكالة الوطنية لتثمين نتائج البحث والتنمية التكنولوجية
المحّدد لمقائمة االسمية  2019جانفي  02المؤرخ في  20، يعدل القرار رقم 2021ديسمبر  13ؤرخ في م 1413قــرار رقم  -

 546 ...........تيبـازة-بالمركـز الجـامعي مرسـمي عبـد الّمـو ألعضـاء المجمس العممي لمعيـد العمـوم االقتصــادية والتجـارية وعمـوم التسييـر
في "عموم المواد وتطبيقاتيا" المنشأة   ، يتضمن حل وحـدة البحث2021ديسمبر  13في  مؤرخ /م.ع.ب.ع.ت.ت634قــرار رقم  -

 547 .................................................................................................................................1لدى جامعة قسنطينة
 –أرطفونيا–في "عموم عصبية ، يتضمن حل وحـدة البحث2021ديسمبر  13ؤرخ في م /م.ع.ب.ع.ت.ت636قــرار رقم  -

 548 ................................................................................................2اضطرابات الصوت" المنشأة  لدى جامعة الجزائر
ـن تجديــد تـشكـيـمـة لـجنـة الخـدمــات اإلجتـمــاعيـة لدى مديرية الخدمات يتـضم 2021ديسمبر  14مـؤرخ فـي  75قــرار رقـم  -

 549 .............................................................................................................................الجامعية تممسان منصورة
المتضمن تجديد تشكيمة لجنة  2019ماي  23المؤرخ في  21يعـدل القــرار رقم  2021بر  ديسم 14مـؤرخ فـي  76قــرار رقـم  -

 551 ...........................................................................الخدمات اإلجتماعية لدى المركز الجامعي تامنغست، المعدل والمتمم
لقســم التكـوين التحضيــري  ، يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية2021ديسمبر  15مؤرخ في  1414قــرار رقم  -

 552 .......................................................................................................الجزائر-بالمدرسة العميا في العموم التطبيقية
لقســم التكـوين في الطـور الثانـي  ، يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية2021ديسمبر  15مؤرخ في  1415قــرار رقم  -

 553 ......................................................................................................الجزائر -بالمدرسة العميا في العموم التطبيقية
لممدرسة العميا في العموم  ، يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي2021ديسمبر  15 مؤرخ في 1416قــرار رقم  -

 554 ......................................................................................................................................الجزائر -التطبيقية
، يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقســم ىنـدسة الـزالزل والظـواىر 2021ديسمبر  15ؤرخ في م 1417قــرار رقم  -

 555 ................................................................بــــومرداس-العشـوائيـة بكميـــة المحروقـات والكيميــاء بجــــامعة أمحمــد بـــــوقرة
، يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقســم ىنـدسة الطرائـق الكيميـائية 2021ديسمبر  15مؤرخ في  1418ر رقم قــرا -

 556 ..............................................................بــــومرداس-والصيـدالنية بكميـــة المحروقـات والكيميــاء بجــــامعة أمحمــد بـــــوقرة
لقسم اليندسة الكيربائية واإلعــالم  ، يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية2021ديسمبر  15مؤرخ في  1419قــرار رقم  -

 557 ............................................................................................اآللــي الصناعي بالمدرسـة الوطنية العميـا لمتكنـولـوجيا
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، يحـّدد القائمـة االسمية المجنـة العممية لقســم الرياضيات واإلعــالم اآللـي بكمية 2021ديسمبر  15مؤرخ في  1420قــرار رقم  -
 558 .................................................................................................................العموم والتكنولوجيا بجــامعة غــردايـة

يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس كمية العموم االقتصادية والتجارية وعموم ، 2021ديسمبر  15مؤرخ في  1421قــرار رقم  -
 559 ............................................................................................................................التسيير لدى جامعة الشمف

 561 .......كمية التكنولوجيا لدى جامعة الشمف يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس، 2021ديسمبر  15مؤرخ في  1422قــرار رقم  -
واالجتماعية لدى يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس كمية العموم اإلنسانية ، 2021ديسمبر  15مؤرخ في  1423قــرار رقم  -

 562 ............................................................................................................................................جامعة الشمف
لدقيقة واإلعالم اآللي لدى يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس كمية العموم ا، 2021ديسمبر  15مؤرخ في  1424قــرار رقم  -

 564 ............................................................................................................................................جامعة الشمف
 565 ..ة المغات األجنبية لدى جامعة الشمفحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس كمي، ي2021ديسمبر  15مؤرخ في  1425قــرار رقم  -
الذي يحدد القائمة  2021سبتمبر  22المؤرخ في  997يعدل ويتمم القرار رقم ، 2021ديسمبر  15مؤرخ في  1426قــرار رقم  -

 566 ...............................................................اإلسمية ألعضاء مجمس كمية اليندسة المدنية والمعمارية لدى جامعة الشمف
يحدد تشكيمة  الذي 2015ديسمبر  07مؤّرخ في ال 1220قرار رقم ، يعدل ال2021ديسمبر  15مؤرخ في  1427قــرار رقم  -

 567 ..................................................................................الّمجنة القطاعية لمصفقات لوزارة التعميم العالي والبحث العممي
الذي يحدد القائمة  2019نوفمبر  03المؤرخ في  1882يعدل القرار رقم ، 2021ديسمبر  15مؤرخ في  1429قــرار رقم  -

 569 ...........................................................................................االسمية ألعضاء مجمس إدارة المركز الجامعي بالبيض
لقسم الحقوق بكمية الحقوق  ، يحّدد القائمة االسمية ألعضاء الّمجنة العممية2021ديسمبر  20مؤرخ في  1431قــرار رقم  -

 570 ....................................................................................................الـوادي-والعموم السياسية بجامعة حمــة لخضـر
لكمية الحقوق والعموم السياسية  ، يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي2021ديسمبر  20مؤرخ في  1432قــرار رقم  -

 571 .........................................................................................................................الـوادي-بجامعة حمــة لخضـر
 572 ...الـوادي-لجامعة حمــة لخضـر ، يحـّدد القائمـة االسمية ألعضاء المجمس العممي2021ديسمبر  20مؤرخ في  1433قــرار رقم  -
الذي يحـّدد القائمـة ، 2019جوان  26المؤّرخ في  959، يعّدل القرار رقم 2021ديسمبر  20مؤرخ في  1434قــرار رقم  -

 574 ...............................................................................ورقمة -مس العممي لجامعة قاصدي مرباحاالسمية ألعضاء المج
الذي يحدد القائمة اإلسمية ، 2021ماي  09المؤرخ في  529رقم   يعدل قرار، 2021ديسمبر  20مؤرخ في  1435قــرار رقم  -

 576 ...................................................................................................الميكانيك ألعضاء مجمس إدارة مركز البحث في
 578 ...............لدى جامعة بجاية يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس كمية الطب، 2021ديسمبر  20مؤرخ في  1436قــرار رقم  -
المدرسة العميا في عموم  ائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارةالذي يحدد الق، 2021يسمبر د 20مؤرخ في  1437قــرار رقم  -

 579 .........................................................................................................وتكنولوجيات اإلعالم اآللي والرقمنة ببجاية
لمحصول عمى التأىيل  يتضمن اإلعالن عن النتائج بعنوان الدورة األولى، 2021يسمبر د 27في مؤرخ  1438قــرار رقم  -

 580 ..................................................................................................................................الجامعي، بعد الطعون 
كمية الحقوق والعموم السياسية لدى  يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس، 2021ديسمبر  27مؤرخ في  1439قــرار رقم  -

 590 .............................................................................................................................................جامعة جيجل
يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس كمية العموم الدقيقة واإلعالم اآللي لدى ، 2021ديسمبر  27 مؤرخ في 1440قــرار رقم  -

 591 .............................................................................................................................................جامعة جيجل
يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس كمية عموم الطبيعة والحياة لدى جامعة ، 2021ديسمبر  27مؤرخ في  1441قــرار رقم  -

 593 .....................................................................................................................................................جيجل
يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس كمية العموم االقتصادية والتجارية وعموم ، 2021ديسمبر  27مؤرخ في  1442ار رقم قــر  -

 595 .............................................................................................................................التسيير لدى جامعة جيجل
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كمية العموم اإلنسانية واالجتماعية لدى  يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس، 2021ديسمبر  27مؤرخ في  1443قــرار رقم  -
 596 .............................................................................................................................................جامعة جيجل

كمية الحقوق والعموم السياسية لدى  يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس، 2021ديسمبر  29مؤرخ في  1444قــرار رقم  -
 598 ...........................................................................................................................................جامعة تممسان

الحقوق والعموم السياسية لدى  يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس كمية، 2021ديسمبر  29مؤرخ في  1445قــرار رقم  -
 599 ..................................................................................................................................جامعة سيدي بمعباس

الذي يحدد القائمة ، 2021فيفري  22المؤرخ في  199رقم يعدل القرار ، 2021ديسمبر  29مؤرخ في  1446قــرار رقم  -
 600 .............................................................................................اإلسمية ألعضاء مجمس إدارة مركز البحث في البيئة

الذي يتضمن تعيين  2021أكتوبر  23المؤرخ في  1155يعدل القرار رقم ، 2021ديسمبر  29مؤرخ في  1447قــرار رقم  -
 602 .................................................................أعضاء المجمس العممي لموكالة الموضوعاتية لمبحث في العموم والتكنولوجيا

 602 .يتـضمـن تجديــد تـشكـيــمــة لـجنـة الخــدمــات اإلجتـمــاعيــة لــدى جــامعـة سعيدة 2021ديسمبر  29مـؤرخ فـي  77رقـم  قــرار قــرار -
 603 ...يتـضمـن تجديــد تـشكـيــمــة لـجنـة الخــدمــات اإلجتـمــاعيــة لــدى جــامعـة أدرار 2021ديسمبر  29مـؤرخ فـي  78قــرار قــرار رقـم  -
المحـّدد لمقائمـة االسمية  2020جانفـي  19المؤرخ في  16، يعدل القرار رقم 2021ديسمبر  30مؤرخ في  1448قــرار رقم  -

 604 .............................................................................................أدرار-ألعضاء المجمس العممي لجامعة أحمــد درايــة 
المحدد لمقائمة االسمية  2019أكتوبر  30المؤرخ في  1871، يعدل القرار رقم 2021ديسمبر  30مؤرخ في  1449قــرار رقم  -

 606 ......................................معسكر -ألعضاء المجمس العممي لكمية العموم اإلنسانية واالجتماعية بجامعة مصطفى اسطمبولي
المحدد لمقائمة االسمية  2019أكتوبر  30المؤرخ في  1872، يعدل القرار رقم 2021ديسمبر  30في  مؤرخ 1450قــرار رقم  -

 608 .معسكر-ألعضاء المجنة العممية لقسـم عمـم النـفس وعمـوم التربية بكميـة العموم اإلنسانية واالجتماعية بجامعة مصطفى اسطمبولي
المحدد لمقائمة االسمية  2019أكتوبر  30المؤرخ في  1873القرار رقم ، يعدل 2021ديسمبر  30مؤرخ في  1451قــرار رقم  -

 609 ......................معسكر -ألعضاء المجنة العممية لقسـم الفمسفة بكميـة العموم اإلنسانية واالجتماعية بجامعة مصطفى اسطمبولي
المحّدد لمقائمة االسمية  2020جويمية  29في المؤرخ  574، يعدل القرار رقم 2021ديسمبر  30مؤرخ في  1452قــرار رقم  -

 610 ........................................2البميدة-ألعضاء المجنة العممية لقسم المغة الفرنسية بكمية اآلداب والمغات بجامعة عمي لونيسي
، االعالم اآلليدولة في ميندس شيادة لنيل البيداغوجي البرنامج ، يحّدد2021ديسمبر  30مؤرخ في  1453قــرار رقم  -

 611 .........................عموم وتكنولوجيات االعالم اآللي والرقمنة بالمدرسة العميا في  الذكاء االصطناعي وعموم البيانات تخصص
تخصص  ميندس دولة في"االعالم اآللي" شيادة لنيل البيداغوجي البرنامج ، يحّدد2021ديسمبر  30مؤرخ في  1454قــرار رقم  -

 614 ..............................................................بالمدرسة العميا في عموم وتكنولوجيات االعالم اآللي والرقمنة "األمن السيبراني"
في "االعالم اآللي"  ميندس دولة شيادة لنيل البيداغوجي البرنامج ، يحّدد2021ديسمبر  30مؤرخ في  1455قــرار رقم  -

 617 ....................................................................صص "األنظمة الذكية والبيانات" بالمدرسة الوطنية العميا لإلعالم اآلليتخ
 -لجامعة دمحم الشريف مساعدية ، يحـّدد القائمـة االسمية ألعضاء المجمس العممي2021ديسمبر  30مؤرخ في  1456قــرار رقم  -

 620 .............................................................................................................................................ىراسسوق أ
سمية الذي يحّدد القائمة اال 2019أفريل  24المؤّرخ في  470، يعّدل القرار رقم 2021ديسمبر  30مؤرخ في  1457قــرار رقم  -

 622 ..........................................................3قسنطينة-ألعضاء المجمس العممي بكمية الفنون والثقافة بجامعة صالح بوبنيدر
الذي يحّدد القائمة ، 2019أفريل  24المؤّرخ في  474، يعّدل القرار رقم 2021ديسمبر  30مؤرخ في  1458قــرار رقم  -

 623 .................3قسنطينة-بجامعة صالح بوبنيدر ء المجمس العممي لكمية عموم اإلعالم واالتصال والسمعي البصري االسمية ألعضا
الذي يحّدد القائمة  2019جويمية  22المؤّرخ في  1239، يعّدل القرار رقم 2021ديسمبر  30مؤرخ في  1459قــرار رقم  -

 624 .............جيجل -االقتصادية والتجارية وعموم التسييربجامعة دمحم الصديق بن يحي االسمية ألعضاء المجمس العممي لكّمية العموم
الذي يحّدد القائمة ، 2020مارس  15المؤّرخ في  250، يعّدل القرار رقم 2021ديسمبر  30مؤرخ في  1460قــرار رقم  -

 626 ................جيجل -بجامعة دمحم الصديق بن يحي يةاالسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم الحقوق بكمية الحقوق والعموم السياس
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، الذي يحّدد القائمة 2020مارس  15المؤّرخ في  252، يعّدل القرار رقم 2021ديسمبر  30مؤرخ في  1461قــرار رقم  -
 627 ...............................جيجل -بجامعة دمحم الصديق بن يحي االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية الحقوق والعموم السياسية

الذي يحّدد القائمة ، 2020نوفمبر  15المؤّرخ في  828، يعّدل القرار رقم 2021ديسمبر  30مؤرخ في  1462قــرار رقم  -
 628 ...............جيجل -بجامعة دمحم الصديق بن يحي االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم المغة واألدب العربي بكمية اآلداب والمغات

الذي يحّدد القائمة ، 2020نوفمبر  15المؤّرخ في  827، يعّدل القرار رقم 2021ديسمبر  30مؤرخ في  1463قــرار رقم  -
 629 ..............................................جيجل-االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية اآلداب والمغات بجامعة دمحم الصديق بن يحي

الذي يحّدد القائمة االسمية  2020مارس  15المؤّرخ في  254، يعّدل القرار رقم 2021ديسمبر  30رخ في مؤ  1464قــرار رقم  -
 630 ......................................عنابة-ألعضاء المجنة العممية لقسم عمم وىندسة المواد بالمدرسة الوطنية العميا لممناجم والمعادن

الذي يحّدد القائمة ، 2020جوان  30المؤّرخ في  372، يعّدل القرار رقم 2021مبر ديس 30مؤرخ في  1465قــرار رقم  -
 631 ..........................................................عنابة-االسمية ألعضاء المجمس العممي لممدرسة الوطنية العميا لممناجم والمعادن

لقسم التكوين التحضيري بالمدرسة  القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية، يحّدد 2021ديسمبر  30مؤرخ في  1466قــرار رقم  -
 633 ................................................................................................................................العميا لمفالحة بمستغانم

 634 .يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لممدرسة العميا لمفالحة بمستغانم 2021 ديسمبر 30مؤرخ في  1467قــرار رقم  -
 

IV- الــــمــــــقـــــــــــــررات 

يمدد أجل إجراء امتحان ميني لاللتحاق بسمك مساعدي المتصرفين، رتبة مساعد  ،2021نوفمبر 03مؤرخ في  1539مقرر رقم  -
 637 .......................................................................................................البويرة-ية لمديرية الخدمات الجامع متصرف

يمدد أجل إجراء مسابقة عمى أساس االختبارات لاللتحاق بسمك الممارسين  ،2021نوفمبر 03مؤرخ في  1540مقرر رقم  -
 637 .............البويرة -لمديرية الخدمات الجامعية تبة طبيب عام رئيسي في الصحة العموميةالطبيين العامين في الصحة العمومية، ر 

بسمك الممارسين  يمدد أجل إجراء مسابقة عمى أساس االختبارات لاللتحاق ،2021نوفمبر 03مؤرخ في  1541مقرر رقم  -
 638     .............البويرة -لمديرية الخدمات الجامعية وميةالطبيين العامين في الصحة العمومية، رتبة طبيب عام رئيس في الصحة العم

بسمك النفسانيين العياديين لمصحة  يمدد أجل إجراء امتحان ميني لاللتحاق ،2021نوفمبر 03مؤرخ في  1542مقرر رقم  -
 639 ...............................................البويرة-لمديرية الخدمات الجامعية العمومية، رتبة نفساني عيادي رئيسي لمصحة العمومية

بسمك الممرضين  يمدد أجل إجراء مسابقة عمى أساس االختبارات لمترقية لاللتحاق ،2021نوفمبر 03مؤرخ في  1543مقرر رقم  -
 639 ...........................................البويرة-لمديرية الخدمات الجامعية لمصحة العمومية، رتبة ممرض متخصص لمصحة العمومية

يمدد أجل إجراء امتحان ميني لاللتحاق بسمك العمال المينيين، رتبة عامل ميني  ،2021نوفمبر 03مؤرخ في  1544مقرر رقم  -
 640 .................................................................................................البويرة -خارج الصنف لمديرية الخدمات الجامعية

في اإلعالم اآللي، رتبة  يمدد أجل إجراء إمتحان ميني لإللتحاق بسمك ميندسين ،2021نوفمبر 04مؤرخ في  1550مقرر رقم  -
 641 .....................................................................................ميندس رئيسي في اإلعالم اآللي لجامعة التكوين المتواصل

المخابر الجامعية، رتبة  بسمك ميندسي يمدد أجل إجراء إمتحان ميني لإللتحاق ،2021نوفمبر 04مؤرخ في  1551مقرر رقم  -
 641 .....................................................................................ميندس رئيسي لممخابر الجامعية لجامعة التكوين المتواصل

بسمك محافظي المكتبات الجامعية، رتبة  يمدد أجل إجراء إمتحان ميني لإللتحاق ،2021نوفمبر 04مؤرخ في  1552مقرر رقم  -
 642 ..............................................................................................لجامعة التكوين المتواصل محافع المكتبات الجامعية

التقنيين في اإلعالم اآللي، رتبة  يمدد أجل إجراء إمتحان ميني لإللتحاق بسمك ،2021نوفمبر 04مؤرخ في  1553ر رقم مقر  -
 643 ...........................................................................................تقني سام في اإلعالم اآللي  لجامعة التكوين المتواصل

 رتبة كاتب مديرية رئيسي بسمك الكتاب، يمدد أجل إجراء إمتحان ميني لإللتحاق ،2021نوفمبر 04مؤرخ في  1554رقم مقرر  -
 643 ..............................................................................................................................لجامعة التكوين المتواصل

بسمك ممحقي اإلدارة، رتبة ممحق  لاللتحاقيمدد أجل إجراء اإلمتحان الميني  ،2021نوفمبر 04مؤرخ في  1555مقرر رقم  -
 644 ......................................................................................................................اإلدارة لجامعة التكوين المتواصل
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بسمك األعوان اإلداريين، رتبة عون لاللتحاق يمدد أجل إجراء اإلمتحان الميني  ،2021نوفمبر 04مؤرخ في  1556مقرر رقم  -
 645 ...............................................................................................................لجامعة التكوين المتواصل إدارة رئيسي

بسمك األعوان اإلداريين، رتبة عون  يمدد أجل إجراء اإلمتحان الميني لإللتحاق ،2021نوفمبر 04مؤرخ في  1557مقرر رقم  -
 645 ........................................................................................................................لجامعة التكوين المتواصل إدارة

 عن تنفيذ الصفقات العمومية لتسوية الوّدية لمنزاعات الناجمةا تشكيمة لجنة يحدد، 2021نوفمبر  08 مؤّرخ في  687مقرر -
 646 ..................................................................................................................لوزارة التعميم العالي والبحث العممي

بسمك محافظي المكتبات الجامعية،   يمدد أجل إجراء إمتحان ميني لإللتحاق ،2021نوفمبر  15مؤرخ في  1624مقرر رقم  -
 647 .....................................................................................................1باتنة لجامعة رتبة محافع المكتبات الجامعية

بسمك محافظي المكتبات الجامعية،  يمدد أجل إجراء اإلمتحان الميني لإللتحاق ،2021نوفمبر  15مؤرخ في  1625مقرر رقم  -
 648 .............................................................................1لجامعة باتنة رتبة ممحق بالمكتبات الجامعية من المستوى األول

بسمك محافظي المكتبات الجامعية،  يمدد أجل إجراء اإلمتحان الميني لإللتحاق ،2021نوفمبر  15مؤرخ في  1626مقرر رقم  -
 648 ............................................................................1لجامعة باتنة رتبة ممحق بالمكتبات الجامعية من المستوى الثاني

بسمك مساعدي المكتبات الجامعية، لاللتحاق يمدد أجل إجراءإمتحان الميني  ،2021نوفمبر  15مؤرخ في  1627رر رقم مق -
 649 .....................................................................................................1رتبة مساعد المكتبات الجامعية لجامعة باتنة

بسمك المقتصدون الجامعيون، رتبة لاللتحاق يمدد أجل إجراءإمتحان الميني  ،2021نوفمبر  15مؤرخ في  1628قم مقرر ر  -
 650 ...............................................................................................................1مقتصد جامعي رئيسي لجامعة باتنة

بسمك المقتصدون الجامعيون، رتبة لاللتحاق يمدد أجل إجراءإمتحان الميني  ،2021نوفمبر  15مؤرخ في  1629مقرر رقم  -
 650 ........................................................................................................................1مقتصد جامعي لجامعة باتنة

ميندسو المخابر الجامعية، رتبة  بسمك يمدد أجل إجراء إمتحان الميني لإللتحاق ،2021نوفمبر  15مؤرخ في  1630مقرر رقم  -
 651 ..................................................................................................1ميندس رئيسي لممخابر الجامعية لجامعة باتنة

ميندسو المخابر الجامعية، رتبة  بسمك يمدد أجل إجراء إمتحان الميني لإللتحاق ،2021نوفمبر  15ؤرخ في م 1631مقرر رقم  -
 652 ....................................................................................................1ميندس دولة لممخابر الجامعية لجامعة باتنة

لسمك الممارسين الطبيين  يمدد أجل إجراء مسابقة عمى أساس اإلختبارات لمترقية ،2021نوفمبر  15رخ في مؤ  1632مقرر رقم  -
 652 ...............................................1لجامعة باتنة العامين في الصحة العمومية، رتبة طبيب عام رئيس في الصحة العمومية

لمترقية لسمك الممارسين   يمدد أجل إجراء مسابقة عمى أساس اإلختبارات ،2021نوفمبر  15مؤرخ في  1633مقرر رقم  -
 653 ......................................1لجامعة باتنة الطبيين العامين في الصحة العمومية، رتبة طبيب عام رئيسي في الصحة العمومية

بسمك ممحقي اإلدارة، رتبة ممحق لاللتحاق ان الميني يمدد أجل إجراء اإلمتح ،2021نوفمبر  15مؤرخ في  1634مقرر رقم  -
 654 ...................................................................................................................................1اإلدارة لجامعة باتنة

بسمك أعوان اإلدارة، رتبة عون إدارة لاللتحاق إمتحان الميني  يمدد أجل إجراء ،2021نوفمبر  15مؤرخ في  1635مقرر رقم  -
 654 ..................................................................................................................................1رئيسي لجامعة باتنة

بسمك الكتاب، رتبة كاتب مديرية لاللتحاق ل إجراء إمتحان الميني يمدد أج ،2021نوفمبر  15مؤرخ في  1636مقرر رقم  -
 655 ..................................................................................................................................1رئيسي لجامعة باتنة

ممحقي اإلدارة، رتبة ممحق  بسمك أجل إجراء اإلمتحان الميني لإللتحاقيمدد  ،2021نوفمبر  21مؤرخ في  1079مقرر رقم  -
 656 ...........................................................................القميعة-اإلدارة لممدرسة الوطنية العميا لإلحصاء واإلقتصاد التطبيقي

بسمك الميندسين، رتبة ميندس  جراء اإلمتحان الميني لإللتحاقيمدد أجل إ ،2021نوفمبر  21مؤرخ في  1080مقرر رقم  -
 656 .................................................رئيسي في المخبر والصيانة لموكالة الموضوعاتية لمبحث في عموم الصحة والحياة بوىران

المتصرفين، رتبة متصرف  بسمك لإللتحاق يمدد أجل إجراء اإلمتحان الميني ،2021نوفمبر  21مؤرخ في  1081مقرر رقم  -
 657 ....................................................................................لموكالة الموضوعاتية لمبحث في عموم الصحة والحياة بوىران
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بسمك مساعدي الميندسين، رتبة  يمدد أجل إجراء اإلمتحان الميني لإللتحاق ،2021نوفمبر  21مؤرخ في  1082مقرر رقم  -
 658 .............................لموكالة الموضوعاتية لمبحث في عموم الصحة والحياة بوىران في اإلعالم اآللي 2مساعد ميندس مستوى 

بسمك المتصرفين، رتبة متصرف  يمدد أجل إجراء اإلمتحان الميني لإللتحاق ،2021نوفمبر  21مؤرخ في  1083مقرر رقم  -
 658 ............................................................................محمل لموكالة الموضوعاتية لمبحث في عموم الصحة والحياة بوىران

بسمك المتصرفين، رتبة مساعد لاللتحاق يمدد أجل إجراء اإلمتحان الميني  ،2021ديسمبر  01مؤرخ في  1271مقرر رقم  -
 659 .................................................................................................................................المديةمتصرف لجامعة 

بسمك ممحقي اإلدارة، رتبة ممحق لاللتحاق يمدد أجل إجراء اإلمتحان الميني  ،2021ديسمبر  01مؤرخ في  1272مقرر رقم  -
 660 ..........................................................................................................................ارة لجامعة المديةرئيسي لإلد

بسمك ممحقي اإلدارة، رتبة ممحق لاللتحاق يمدد أجل إجراء اإلمتحان الميني  ،2021ديسمبر  01مؤرخ في  1273مقرر رقم  -
 660 ...................................................................................................................................ة لجامعة المديةاإلدار 

ارة بسمك أعوان اإلدارة، رتبة عون إدلاللتحاق يمدد أجل إجراء إمتحان الميني  ،2021ديسمبر  01مؤرخ في  1274مقرر رقم  -
 661 ..................................................................................................................................رئيسي لجامعة المدية

ندسين بسمك المي يمدد أجل إجراء مسابقة عمى أساس اإلختبارات  لإللتحاق  ،2021ديسمبر  21مؤرخ في  1391مقرر رقم  -
 662 ..................................................في اإلعالم اآللي، رتبة ميندس دولة في اإلعالم اآللي لجامعة وىران لمعموم والتكنولوجيا

في اإلعالم اآللي، رتبة  بسمك التقنيين يمدد أجل إجراء إمتحان ميني لإللتحاق ،2021ديسمبر  21مؤرخ في  1392مقرر رقم  -
 662 .........................................................................................ي في اإلعالم اآللي لجامعة وىران لمعموم والتكنولوجياتقن

بسمك ميندسي المخابر الجامعية، رتبة  يمدد أجل إجراء إمتحان ميني لإللتحاق ،2021ديسمبر  21مؤرخ في  1393مقرر رقم  -
 663 .........................................................................الميندسين لممخابر الجامعية لجامعة وىران لمعموم والتكنولوجيا رئيس

تقنيي المخابر الجامعية، رتبة  بسمك يمدد أجل إجراء إمتحان ميني لإللتحاق ،2021ديسمبر  21مؤرخ في  1394مقرر رقم  -
 664 ........................................................................................الجامعية لجامعة وىران لمعموم والتكنولوجيا تقني لممخابر

في اإلعالم اآللي، رتبة  يمدد أجل إجراء إمتحان ميني لإللتحاق بسمك التقنيين ،2021ديسمبر  21مؤرخ في  1395مقرر رقم  -
 664 ...................................................................................اإلعالم اآللي لجامعة وىران لمعموم والتكنولوجياتقني سام في 

بسمك المحاسبين اإلداريين، رتبة لاللتحاق يمدد أجل إجراء إمتحان ميني  ،2021ديسمبر  21مؤرخ في  1396مقرر رقم  -
 665 ..........................................................................................جامعة وىران لمعموم والتكنولوجيال محاسب إداري رئيسي

بسمك الكتاب، رتبة كاتب مديرية لاللتحاق يمدد أجل إجراء إمتحان ميني  ،2021ديسمبر  21مؤرخ في  1397مقرر رقم  -
 666 ............................................................................................................لتكنولوجيالجامعة وىران لمعموم وا رئيسي

بسمك ممحقي اإلدارة، رتبة ممحق لاللتحاق يمدد أجل إجراء امتحان ميني  ،2021ديسمبر  21مؤرخ في  1398مقرر رقم  -
 667 .............................................................................................................تكنولوجيااإلدارة لجامعة وىران لمعموم وال

بسمك األعوان اإلداريين، رتبة عون  يمدد أجل إجراء إمتحان ميني لإللتحاق ،2021ديسمبر  21مؤرخ في  1399مقرر رقم  -
 667 .....................................................................................................موم والتكنولوجيالجامعة وىران لمع إدارة رئيسي

رتبة كاتب مديرية  بسمك الكتاب،لاللتحاق يمدد أجل إجراء إمتحان ميني  ،2021ديسمبر  21مؤرخ في  1400مقرر رقم  -
 668 .....................................................................................................................لجامعة وىران لمعموم والتكنولوجيا

 

Vةـــــــزديـــفـــال والــنـكــــزرات زاراتـــــــكـــال - 
 670 .......................................................................2021 الثالثي الرابع ةــــــرديــــف راراتـــــــق 
 697 ......................................................................2021 الثالثي الرابع ةــــــرديــــف مــقـــررات 
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  يعدؿ ويتمـ ، 2021أكتوبر سنة  5الموافق  1433صفر عاـ  28مؤرخ في  375-21مرسوـ تنفيذي رقـ
نظيـ والمتعمق بت 1984غشت سنة  18الموافق  1404ذي القعدة عاـ  21المؤرخ في  209-84المرسـو رقـ 
 .وسيرىا 1جامعة الجزائر

  يعدؿ ويتمـ  ،2021أكتوبر سنة  5الموافق  1443صفر عاـ  28مؤرخ في  376-21مرسوـ تنفيذي رقـ
والمتعمق بتنظيـ  1984غشت سنة  18الموافق  1404ذي القعدة عاـ  21المؤرخ في  214-84المرسـو رقـ 

 .جامعة عنابة وسيرىا
  يعدؿ ويتمـ  ،2021أكتوبر سنة  5الموافق  1443صفر عاـ  28 مؤرخ في 377-21مرسوـ تنفيذي رقـ

 2001يوليو سنة  23الموافق  1422جمادى األولى عاـ  2المؤرخ في  209-01المرسوـ التنفيذي رقـ 
 .والمتضمف إنشاء جامعة الشمف

  يعدؿ ويتمـ ،2021أكتوبر سنة  5الموافق  1443صفر عاـ  28مؤرخ في  378-21مرسوـ تنفيذي رقـ 
 2001سبتمبر سنة  18الموافق  1422جمادى الثانية عاـ  30المؤرخ في  272-01المرسوـ التنفيذي رقـ 

 .والمتضمف إنشاء جامعة سكيكدة
  يتمـ المرسـو  ،2021أكتوبر سنة  5الموافق  1443صفر عاـ  28مؤرخ في  379-21مرسوـ تنفيذي رقـ

والمتضمف  2016الموافق أوؿ سبتمبر سنة  1437ذي القعدة عاـ  29المؤرخ في  230-16التنفيذي رقـ 
 .إنشاء مركز جامعي بأفمو ) والية األغواط(

  (1202 أكتوبر 6الصادرة بتاريخ  76)الجريدة الرسمية العدد 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  يعدؿ  ،2021نوفمبر سنة  21الموافق  1443ربيع الثاني عاـ  16مؤرخ في  467-21مرسوـ تنفيذي رقـ

والمتعمق  1984غشت سنة  18الموافق  1404ذي القعدة عاـ  21المؤرخ في  210-84ويتمـ المرسوـ رقـ 
 .ومديف لمعموـ والتكنولوجيا وسيرىابتنظيـ جامعة ىواري ب

  (1202 نوفمبر 25الصادرة بتاريخ  89)الجريدة الرسمية العدد 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 2021ديسمبر سنة  25الموافق  1443جمادى األولى عاـ  30مؤرخ في  515-21تنفيذي رقـ  مرسوـ، 

 .يتضمف إنشاء مدرسة عميا ألساتذة الصـ والبكـ
  (1220 ديسمبر 26الصادرة بتاريخ  96)الجريدة الرسمية العدد 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  2021ديسمبر سنة  26الموافق  1443جمادى األولى عاـ  21مؤرخ في  520-21مرسوـ تنفيذي رقـ ،

 .يتضمف إنشاء مدرسة عميا لمفالحة الصحراوية بأدرار
 2021ديسمبر سنة  26الموافق  1443جمادى األولى عاـ  21مؤرخ في  521-21يذي رقـ تنف مرسوـ ،

 .يتضمف إنشاء مدرسة عميا لمفالحة الصحراوية بالوادي
  (1202 ديسمبر 27الصادرة بتاريخ  97)الجريدة الرسمية العدد 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

http://www.joradp.dz/FTP/JO-ARABE/2021/A2021076.pdf
http://www.joradp.dz/FTP/JO-ARABE/2021/A2021076.pdf
http://www.joradp.dz/FTP/JO-ARABE/2021/A2021089.pdf
http://www.joradp.dz/FTP/JO-ARABE/2021/A2021089.pdf
http://www.joradp.dz/FTP/JO-ARABE/2021/A2021096.pdf
http://www.joradp.dz/FTP/JO-ARABE/2021/A2021096.pdf
http://www.joradp.dz/FTP/JO-ARABE/2021/A2021097.pdf
http://www.joradp.dz/FTP/JO-ARABE/2021/A2021097.pdf
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  يحدد التنظيـ الداخمي لمركز البحث في تكنولوجيات  ،2021سبتمبر سنة  8قرار وزاري مشترؾ مؤرخ في
 .التغذية الزراعية

  يتضمف إنشاء مصمحة مشتركة لمبحث تسمى "الحاضنة" ، 2021سبتمبر سنة  5قرار وزاري مشترؾ مؤرخ في
 .لدى جامعة تممساف

  (1202 أكتوبر 03الصادرة بتاريخ  75)الجريدة الرسمية العدد 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  يتضمف إنشاء مصمحة مشتركة لمبحث تسمى "الحاضنة"  ،2021سبتمبر سنة  5قرار وزاري مشترؾ مؤرخ في

 .1لدى جامعة سطيف
  يتضمف إنشاء مصمحة مشتركة لمبحث تسمى "الحاضنة"  ،2021سبتمبر سنة  5قرار وزاري مشترؾ مؤرخ في

 .1لدى جامعة قسنطينة
  يتضمف إنشاء مصمحة مشتركة لمبحث تسمى "الحاضنة"  ،2021سبتمبر سنة  5قرار وزاري مشترؾ مؤرخ في

 .لدى جامعة وىراف لمعمـو والتكنولوجيا
  يتضمف إنشاء مصمحة مشتركة لمبحث تسمى "الحاضنة" ، 2021سبتمبر سنة  5قرار وزاري مشترؾ مؤرخ في

 .ةلدى المدرسة الوطنية العميا لمري بالبميد
  يتضمف إنشاء مصمحة مشتركة لمبحث تسمى "الحاضنة" ، 2021سبتمبر سنة  5قرار وزاري مشترؾ مؤرخ في

 .لدى المدرسة الوطنية المتعددة التقنيات بوىراف
  (1022 أكتوبر 06الصادرة بتاريخ  76)الجريدة الرسمية العدد 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  يتضمف تفويض اإلمضاء إلى المدير العاـ لمتعميـ والتكويف ،2021أكتوبر سنة  31قرار مؤرخ في. 
  لى مدير الماليةيتضمف تفويض اإلمضاء إ ،2021أكتوبر سنة  25قرار مؤرخ في. 
  يتضمف تفويض اإلمضاء إلى مدير الشيادات والمعادالت ،2021أكتوبر سنة  25قرار مؤرخ في. 
  يتضمف تفويض اإلمضاء إلى مدير الوسائل والممتمكات والعقود ،2021أكتوبر سنة  25قرار مؤرخ في. 
  بي مديريتضمناف تفويض اإلمضاء إلى نائ، 2021أكتوبر سنة  25قراراف مؤرخاف في. 

 

  (1202 أول ديسمبرالصادرة بتاريخ  90)الجريدة الرسمية العدد 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  يتضمف تفويض باإلمضاء إلى نائب مدير لمستخدمي اإلدارة المركزية  ،2021ديسمبر سنة  5قرار مؤرخ في

 .ومؤسسات القطاع
  (1202 ديسمبر 29الصادرة بتاريخ  99)الجريدة الرسمية العدد 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 
 

http://www.joradp.dz/FTP/JO-ARABE/2021/A2021075.pdf
http://www.joradp.dz/FTP/JO-ARABE/2021/A2021075.pdf
http://www.joradp.dz/FTP/JO-ARABE/2021/A2021076.pdf
http://www.joradp.dz/FTP/JO-ARABE/2021/A2021076.pdf
http://www.joradp.dz/FTP/JO-ARABE/2021/A2021090.pdf
http://www.joradp.dz/FTP/JO-ARABE/2021/A2021090.pdf
http://www.joradp.dz/FTP/JO-ARABE/2021/A2021099.pdf
http://www.joradp.dz/FTP/JO-ARABE/2021/A2021099.pdf
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 يتضمن إنشاء فرقة بـحث مـختمطة لدى جامعة عنابة، 2021أكتوبر  20 ؤّرخ فيقرار وزاري مشترك م
 

 وزير التعميم العالي والبحث العممي،إّن 
 ،الصحةووزير 

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

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

، 1997ديسمبر سنة  2الموافق  1418شعباف عاـ  2المؤرخ في  467-97وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .ئية الجامعية وتنظيميا وسيرىا، المتمـالذي يحدد قواعد إنشاء المراكز االستشفا

، 2008يوليو سنة  14الموافق  1429رجب عاـ  11المؤرخ في  220-08وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .والمتضمف تحويل المعيد الوطني لمتكويف في اإلعالـ اآللي إلى مدرسة خارج الجامعة

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

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

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

، 2021مايو سنة  20الموافق  1442شواؿ عاـ  8المؤرخ في  210-21وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .يـ الوكالة الموضوعاتية لمبحث في عموـ الصحة وتغيير تسميتياالمتضمف إعادة تنظ

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

والتطوير التكنولوجي ، المتعمقة بالتعاوف في مياديف البحث العممي 2020فيفري  24طبقا لالتفاقية المبرمة في  -
 .بيف جامعة عنابة، المدرسة الوطنية العميا لإلعالـ اآللي والمركز االستشفائي الجامعي لعنابة

 

 رانُيـقـــــرّ 
 

 1434جمادى األولى عاـ  5المؤرخ في  109-13مف المرسوـ التنفيذي رقـ  7طبقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
ذكور أعاله، تنشأ فرقة بحث مختمطة بيف جامعة عنابة، المدرسة ، الم2013مارس سنة  17الموافق 

الوطنية العميا لإلعالـ اآللي والمركز االستشفائي الجامعي لعنابة بعنواف "فريق البحث الجزائري 
 لتصنيف األوراـ الدماغية".

 تكوف جامعة عنابة مؤسسة إلحاؽ فرقة البحث المنشأة في المادة األولى أعاله. :2المادة 
تكمف فرقة البحث بإنجاز مشروع البحث العممي المتعمق "استطالع وتصنيف األوراـ السرطانية مف  :3المادة 

 الصور باستخداـ الشبكات العصبية العميقة".
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يكّمف السادة مدراء جامعة عنابة، المدرسة الوطنية العميا لإلعالـ اآللي والمدير العاـ لممركز االستشفائي  :4المادة 
ي لعنابة، كل فيما يخصو بتنفيذ ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث الجامع

 العممي والنشرة الرسمية لمصحة.
 

 2021أكتوبر  20 فيحرر بالجزائر 
 المالية وزير                                                                وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بن زيان                                                                  أ. بن بوزيد عبد الرحمان

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ى لد يتضمن إنشاء فرقة بـحث مـختمطة، 2021أكتوبر  20 قرار وزاري مشترك مؤّرخ في

 جامعة ىواري بومدين لمعموم والتكنولوجيا
 

 إّن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 ،الصحةووزير 

، والمتعمق 1984غشت سنة  18الموافق  1404ذي القعدة عاـ  21المؤرخ في  210-84بمقتضى المرسـو رقـ  -
 .بتنظيـ جامعة ىواري بومديف لمعموـ والتكنولوجيا وسيرىا، المعدؿ والمتمـ

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

، 1997ديسمبر سنة  2الموافق  1418شعباف عاـ  2المؤرخ في  467-97وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .ة الجامعية وتنظيميا وسيرىا، المتمـالذي يحدد قواعد إنشاء المراكز االستشفائي

سبتمبر سنة  18الموافق  1422جمادى الثانية عاـ  30المؤرخ في  274-01وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .، والمتضمف إنشاء جامعة المسيمة، المعدؿ والمتمـ2001

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

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

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

، 2021مايو سنة  20الموافق  1442شواؿ عاـ  8المؤرخ في  210-21وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .لمبحث في عموـ الصحة وتغيير تسميتيا المتضمف إعادة تنظيـ الوكالة الموضوعاتية

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

ف ، المتعمقة بالتعاوف في مياديف البحث العممي والتطوير التكنولوجي بي2020نوفمبر  7طبقا لالتفاقية المبرمة في  -
 .جامعة ىواري بومديف لمعمـو والتكنولوجيا، جامعة المسيمة والمركز االستشفائي الجامعي لباب الوادي

 رانُيـقـــــرّ 
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 1434جمادى األولى عاـ  5المؤرخ في  109-13مف المرسوـ التنفيذي رقـ  7طبقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
تنشأ فرقة بحث مختمطة بيف جامعة ىواري بومديف ، المذكور أعاله، 2013مارس سنة  17الموافق 

لمعموـ والتكنولوجيا، جامعة المسيمة والمركز االستشفائي الجامعي لباب الوادي بعنواف "الذكاء 
 االصطناعي والصحة".

تكوف جامعة ىواري بومديف لمعموـ والتكنولوجيا مؤسسة إلحاؽ فرقة البحث المنشأة في المادة األولى  :2المادة 
 اله.أع

تكمف فرقة البحث بإنجاز مشروع البحث العممي المتعمق "مساىمة الذكاء االصطناعي في تحسيف التكفل  :3المادة 
 بمرضى الزىايمر".

يكّمف السادة مدراء جامعة ىواري بومديف لمعمـو والتكنولوجيا، جامعة المسيمة والمدير العاـ  :4المادة  
دي، كل فيما يخصو بتنفيذ ىذا القرار الذي سينشر في النشرة لممركز االستشفائي الجامعي لباب الوا

 الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي والنشرة الرسمية لمصحة.
 2021أكتوبر  20 فيحرر بالجزائر 

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

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 لدى  يتضمن إنشاء فرقة بـحث مـختمطة، 2021أكتوبر  20 قرار وزاري مشترك مؤّرخ في

 ة وىران لمعموم والتكنولوجياجامع
 

 إّن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 ،الصحةووزير 

، 1984غشت سنة  18الموافق  1404ذي القعدة عاـ  21المؤرخ في   212-84المرسوـ رقـ  بمقتضى -
 .والمتعمق بتنظيـ جامعة وىراف لمعمـو والتكنولوجيا وسيرىا، المعدؿ والمتمـ

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

، 1997ديسمبر سنة  2الموافق  1418شعباف عاـ  2المؤرخ في  465-97وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .وسيرىا، المتمـ لمتخصصة وتنظيمياالذي يحدد قواعد إنشاء المؤسسات االستشفائية ا

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

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

مارس سنة  17الموافق  1434جمادى األولى عاـ  5المؤرخ في  109-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .نوم  7، الذي يحدد كيفيات إنشاء فرقة البحث وسيرىا، السيما المادة 2013
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، 2021مايو سنة  20الموافق  1442شواؿ عاـ  8المؤرخ في  210-21وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .المتضمف إعادة تنظيـ الوكالة الموضوعاتية لمبحث في عموـ الصحة وتغيير تسميتيا

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

، المتعمقة بالتعاوف في مياديف البحث العممي والتطوير التكنولوجي 2020فيفري  22ة المبرمة في طبقا لالتفاقي -
 .لمتخصصة )مستشفى األطفاؿ كنستاؿ(بيف جامعة وىراف لمعموـ والتكنولوجيا والمؤسسة االستشفائية ا

 

 رانُيـقـــــرّ 
 

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

والتكنولوجيا والمؤسسة االستشفائية المتخصصة )مستشفى األطفاؿ كنستاؿ( بعنواف "فريق البحث 
اعد البيانات الطبية المتعمقة باإلعاقة الحركية، حالة المختمط لوضع حيز التنفيذ والتحميل الذكي لقو 

 سجل مرض شمل الضفيرة العضدية عند األطفاؿ حدثي الوالدة".
 تكوف جامعة وىراف لمعموـ والتكنولوجيا مؤسسة إلحاؽ فرقة البحث المنشأة في المادة األولى أعاله. :2المادة 
عممي المتعمق "إنشاء سجل وطني امرض شمل الضفيرة تكمف فرقة البحث بإنجاز مشروع البحث ال :3المادة 

 .العضدية عند األطفاؿ حدثي الوالدة وحدوثو وعوامل الخطر والوقاية منو"
يكّمف السادة مدير جامعة وىراف لمعموـ والتكنولوجيا ومدير المؤسسة االستشفائية المتخصصة )مستشفى  :4المادة 

ا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث األطفاؿ كنستاؿ(، كل فيما يخصو بتنفيذ ىذ
 العممي والنشرة الرسمية لمصحة.

 2021أكتوبر  20 فيحرر بالجزائر 
 المالية وزير                                                             وزير التعميم العالي والبحث العممي
 أ. بن بوزيد عبد الرحمان                                                            أ.د عبد الباقي بن زيان      

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يتضمن إنشاء فرقة بـحث مـختمطة ، 2021أكتوبر  20 قرار وزاري مشترك مؤّرخ في
 المركز االستشفائي الجامعي لوىرانلدى 

 

 إّن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 ،الصحةووزير 

، 1984غشت سنة  18الموافق  1404ذي القعدة عاـ  21المؤرخ في  211-84بمقتضى المرسوـ رقـ  -
 .وسيرىا، المعدؿ والمتمـ 1والمتعمق بتنظيـ جامعة وىراف 

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

، 1997ديسمبر سنة  2الموافق  1418شعباف عاـ  2المؤرخ في  467-97وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .الذي يحدد قواعد إنشاء المراكز االستشفائية الجامعية وتنظيميا وسيرىا، المتمـ
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نوفمبر سنة  21الموافق  1432ذي الحجة عاـ  25المؤرخ في  11-379وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
صالح المستشفيات2011  .، الذي يحدد صالحيات وزير الصحة والسكاف وا 

جانفي سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  13-77وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .حث العممي، الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والب2013

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

، 2021مايو سنة  20الموافق  1442شواؿ عاـ  8المؤرخ في  210-21وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .المتضمف إعادة تنظيـ الوكالة الموضوعاتية لمبحث في عموـ الصحة وتغيير تسميتيا

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

ديف البحث العممي والتطوير التكنولوجي بيف ، المتعمقة بالتعاوف في ميا2020مارس  2طبقا لالتفاقية المبرمة في  -
 .والمركز االستشفائي الجامعي لوىراف 1جامعة وىراف 

 

 رانُيـقـــــرّ 
 

 1434جمادى األولى عاـ  5المؤرخ في  109-13مف المرسوـ التنفيذي رقـ  7طبقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
والمركز  1قة بحث مختمطة بيف جامعة وىراف ، المذكور أعاله، تنشأ فر 2013مارس سنة  17الموافق 

 االستشفائي الجامعي لوىراف بعنواف "أمراض الجياز التنفسي عبر الذكاء االصطناعي".
 يكوف المركز االستشفائي الجامعي لوىراف مؤسسة إلحاؽ فرقة البحث المنشأة في المادة األولى أعاله. :2المادة 
روع البحث العممي "الذكاء االصطناعي كعممية مبتكرة لتحسيف التكفل تكمف فرقة البحث بإنجاز مش :3المادة 

 .بأمراض الجياز التنفسي المزمنة في المستشفيات"
والمدير العاـ لممركز االستشفائي الجامعي لوىراف، كل فيما  1يكّمف السادة مدير جامعة وىراف  :4المادة  

مية لمتعميـ العالي والبحث العممي والنشرة الرسمية يخصو بتنفيذ ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرس
 لمصحة.

 2021أكتوبر  20 فيحرر بالجزائر 
 المالية وزير                                                                وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ. بن بوزيد عبد الرحمان                             أ.د عبد الباقي بن زيان                                     

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يتضمن إنشاء فرقة بـحث مـختمطة، 2021أكتوبر  20 قرار وزاري مشترك مؤّرخ في

 لدى مركز تنمية التكنولوجيات المتطورة
 

 العممي،إّن وزير التعميم العالي والبحث 
 ،الصحةووزير 

، والمتضمف 1988مارس سنة  22الموافق  1408شعباف عاـ  4المؤرخ في  61-88بمقتضى المرسوـ رقـ  -
 .إنشاء مركز تنمية التكنولوجيات المتطورة، المعدؿ والمتمـ
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يوليو سنة   7الموافق   1442ذي القعدة عاـ  26المؤرخ في  281-21وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -
 .، والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة2021

الموافق أوؿ غشت سنة  1409ذي الحجة عاـ  29المؤرخ في  137-89وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .، المعدؿ والمتمـ1، والمتضمف إنشاء جامعة البميدة 1989

، 1997ة ديسمبر سن 2الموافق  1418شعباف عاـ  2المؤرخ في  467-97وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .الذي يحدد قواعد إنشاء المراكز االستشفائية الجامعية وتنظيميا وسيرىا، المتمـ

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

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

مارس سنة  17الموافق  1434جمادى األولى عاـ  5المؤرخ في  109-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .منو  7وسيرىا، السيما المادة  ، الذي يحدد كيفيات إنشاء فرقة البحث2013

، 2021مايو سنة  20الموافق  1442شواؿ عاـ  8المؤرخ في  210-21وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .المتضمف إعادة تنظيـ الوكالة الموضوعاتية لمبحث في عموـ الصحة وتغيير تسميتيا

 16تية لمبحث في عموـ الصحة المؤرخ في وبعد االطالع عمى الرأي المطابق لممجمس العممي لموكالة الموضوعا -
 .2020نوفمبر سنة 

، المتعمقة بالتعاوف في مياديف البحث العممي والتطوير التكنولوجي بيف 2020ماي  3طبقا لالتفاقية المبرمة في  -
 .والمركز االستشفائي الجامعي لمبميدة 1مركز تنمية التكنولوجيات المتطورة، جامعة البميدة 

 

 انر ُيـقـــــرّ 
 

 1434جمادى األولى عاـ  5المؤرخ في  109-13مف المرسوـ التنفيذي رقـ  7طبقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
، المذكور أعاله، تنشأ فرقة بحث مختمطة بيف مركز تنمية التكنولوجيات 2013مارس سنة  17الموافق 

 عنواف "فوج بحث البالزما الطبية".والمركز االستشفائي الجامعي لمبميدة ب 1المتطورة، جامعة البميدة
 يكوف مركز تنمية التكنولوجيات المتطورة مؤسسة إلحاؽ فرقة البحث المنشأة في المادة األولى أعاله. :2المادة 
نتاج بالزما لمتعقيـ في المجاؿ الطبي". :3الماذة   تكمف فرقة البحث بإنجاز مشروع البحث العممي المتعمق "دراسة وا 
والمدير العاـ لممركز االستشفائي  1ف السادة مدراء مركز تنمية التكنولوجيات المتطورة، جامعة البميدة يكمّ  :4المادة 

الجامعي لمبميدة، كل فيما يخصو بتنفيذ ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث 
 العممي والنشرة الرسمية لمصحة.

 

 2021أكتوبر  20 فيحرر بالجزائر 
 المالية وزير                                                                وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بن زيان                                                                  أ. بن بوزيد عبد الرحمان
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ



  2021-الرابعالثالثي -النشرة الرسمية                      -مديرية الشؤون القانونية-                     وزارة التعميم العالي والبحث العممي   32

 

 تسيير فندقي وسياحي" يتضمن تسوية فتح شعبة " 2021نوفمبر  11قرار وزاري مشترك مؤرخ في 
 لميسانس في النظام الكالسيكي بالمدرسة الوطنية العميا لمسياحةاويحدد برنامجيا البيداغوجي لنيل شيادة 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
  السياحة والصناعة التقميدية،ووزير 

، والمتضمف 1999 سنة أفريل  4الموافق  1419ذي الحجة عاـ  18المؤرخ في  05-99بمقتضى القانوف رقـ  -
 .القانوف التوجييي لمتعميـ العالي، المعدؿ والمتمـ

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

، 1994 سنة أوت 17الموافق  1415ربيع األوؿ  9المؤرخ في  255-94بمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .والمتضمف إنشاء المدرسة الوطنية العميا لمسياحة المعدؿ والمتمـ

، 2013 سنة جانفي 30الموافق  1434ربيع األوؿ  18المؤرخ في  77-13بمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -
 ير التعميـ العالي والبحث العممي.الذي يحدد صالحيات وز 

، 2016 سنة جانفي 10الموافق  1437ربيع األوؿ  29المؤرخ في  05-16بمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -
 العائمي، المعدؿ والمتمـ.الذي يحدد صالحيات وزير السياحة والصناعة التقميدية والعمل 

، يحدد 2018 سنة أكتوبر 17الموافق  1440صفر  8المؤرخ في  263-18التنفيذي رقـ  بمقتضى المرسـو -
 ئر وزارية أخرى وكيفيات ممارستيا.شروط منح الوصاية البيداغوجية لمؤسسات التكويف العالي التابعة لدوا

متضمف إنشاء ، وال2011 سنة سبتمبر 21الموافق  1432شواؿ  23بمقتضى القرار الوزاري المشترؾ المؤرخ في  -
المجنة القطاعية لممارسة الوصاية التربوية عمى المدرسة الوطنية العميا لمسياحة التابعة لوزارة السياحة والصناعة 

 .التقميدية وتشكيميا وتنظيميا وعمميا
لموزارة  وبناء عمى رأي المجنة القطاعية لممارسة الوصاية البيداغوجية عمى المدرسة الوطنية العميا لمسياحة التابعة -

 .2021جواف  13المكمفة بالسياحة خالؿ دورتيا المنعقدة في 
 

 رانُيـقـــــرّ 
 

 1440صفر  8المؤرخ في  263-18مف المرسوـ التنفيذي رقـ  16و 11تطبيقا ألحكاـ المادتيف  المادة األولى:
ياحي"  ، ييدؼ ىذا القرار إلى تسوية فتح شعبة "تسيير فندقي وس2018 سنة أكتوبر 17الموافق 

لميسانس في النظاـ الكالسيكي بالمدرسة الوطنية العميا اوتحديد برنامجيا البيداغوجي لنيل شيادة 
 لمسياحة.

، 2014-2010تتعمق تسوية فتح الشعبة المذكورة في المادة األولى أعاله، بدفعات السنوات اآلتية :  :2المـادة 
2011-2015 ،2012-2016 ،2013-2017 ،2014-2018. 

 يحدد البرنامج البيداغوجي لشعبة " تسيير فندقي وسياحي" طبقا لمحمق ىذا القرار. :3ـادة الم
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يكمف كل مف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف بوزارة التعميـ العالي والبحث العممي ومدير التكويف وتثميف  :4المـادة 
 بتنفيذ ىذا القرار. الموارد البشرية بوزارة السياحة والصناعة التقميدية، كل فيما يخص،

ينشر ىذا القرار في النشرتيف الرسميتيف لوزارة التعميـ العالي والبحث العممي ووزارة السياحة والصناعة  :5المـادة 
 التقميدية.

 2021نوفمبر  11حرر بالجزائر في 
 وزير السياحة والصناعة التقميدية     وزير التعميم العالي والبحث العممي 

 ياسين حمادي       زيانعبد الباقي بن 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يتضمن تسوية فتح شعبة " تسيير فندقي وسياحي" 2021نوفمبر  11مؤرخ  في الممحق بالقرار 
 ي بالمدرسة الوطني العميا لمسياحةلنيل شيادة ليسانس في النظام الكالسيك

 السنة األولى -1
 

 العنوان الرقم
الحجم الساعي  الحجم الساعي األسبوعي

 المعامل السنوي 
 أعمال موجية دروس

 02 سا 84 د 30سا  1 د 30سا  1 مدخل إلى المحاسبة المالية 101تسيير 
 02 سا  84 د 30سا  1 د 30سا  1 إدارة المؤسة 102تسيير 
 01 سا  42 د 30سا  1 د 30سا  1 سوسيولوجية التنظيمات 103تسيير 
 01 سا  42 / د 30سا  1 مدخل إلى اإلقتصاد 104تسيير 
 02 سا  84 د 30سا  1 د 30سا  1 اإلقتصاد الجزئي 105تسيير 
 02 سا  84 د 30سا  1 د 30سا  1 الرياضيات 106تسيير 
 01 سا  42 / د 30سا  1 اإلحصاء الوصفي 107تسيير 
 01 سا  42 د 30سا  1 / مدخل إلى اإلعالم اآللي 108تسيير 
 01 سا  42 / د 30سا  1 مدخل إلى القانون  109تسيير 
 01 سا  42 د 30سا  1 د 30سا  1 مدخل إلى السياحة 110سياحة 
 01 سا  42 / د 30سا  1 الجغرافية السياحية 111سياحة 

 01 سا  42 د 30سا  1 / المغة اإلنجميزية 112لغة 
 01 سا  42 د 30سا  1 / المغة اإلسبانية 113لغة 

 17 سا 714 د 30سا  10 سا 15 وحدة 13 المجموع
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 السنة الثانية -2
 

 العنوان الرقم
الحجم الساعي  الحجم الساعي األسبوعي

 المعامل السنوي 
 أعمال موجية دروس

 02 سا  84 د 30سا  1 د 30سا  1 المحاسبة التحميمية 201تسيير 
 01 سا  42 / د 30سا  1 إدارة المؤسسة السياحية 202سياحة 
 01 سا  42 / د 30سا  1 لتسويقا 203تسيير 
 01 سا  42 / د 30سا  1 اإلقتصاد السياحي والفندقي 204سياحة 
 01 سا  42 / د 30سا  1 اإلقتصاد الكمي 205تسيير 
 01 سا  42 / د 30سا  1 مناىج بحث العمميات 206تسيير 
 02 سا  84 د 30سا  1 د 30سا  1 المناىج اإلحصائية 207تسيير 
 01 سا  42 د 30سا  1 / اإلعالم اآللي والتسيير 208تسيير 
 01 سا  42 / د 30سا  1 القانون التجاري  209تسيير 
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 01 سا  42 / د 30سا  1 النظام اإلعالمي في التسيير 210تسيير 
 02 سا  84 د 30سا  1 د 30سا  1 اإلتصال السياحي 211سياحة 

 01  سا 42 د 30سا  1 / المغة اإلنجميزية 212لغة 
 01 سا  42 د 30سا  1 / المغة اإلسبانية 213لغة 

 01 / / / التربص 214سياحة 
 17 سا 672 سا  15 سا 09 وحدة 14 المجموع

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 السنة الثالثة -3

 

 العنوان الرقم
الحجم الساعي  الحجم الساعي األسبوعي

 المعامل السنوي 
 أعمال موجية دروس

 02 سا  84 د 30سا  1 د 30سا  1 المحاسبة الفندقية 301فندقة 
 01 سا  42 / د 30سا  1 تسيير الموارد البشرية 302تسيير 
 01 سا  42 / د 30سا  1 التسويق السياحي 303 سياحة
 01 سا  42 / د 30سا  1 مراقبة التسيير 304تسيير 
 01 سا  42 / د 30سا  1 التسيير المالي 305تسيير 
 02 سا  84 د 30سا  1 د 30سا  1 اإلدارة الفندقية 306فندقة 
 01 سا  42 / د 30سا  1 تسير األكل والشرب 307فندقة 
 01 سا  42 / د 30سا  1 المؤسسات والتنظيمات السياحية 308سياحة 
 01 سا  42 / د 30سا  1 التشريعات الفندقية والسياحية 309تسيير 
 01 سا  42 / د 30سا  1 إدارات التظاىرات الخاصة 310سياحة 
 02 سا  84 د 30سا  1 د 30سا  1 إدارة اإلطعام 311فندقة 
 01 سا  42 د 30سا  1 / المغة اإلنجميزية 312لغة 
 01 سا  42 د 30سا  1 / المغة اإلسبانية 313لغة 

 01 / / / التربص 314سياحة 
 17 سا 672 د 30سا  07 د 30سا  16 وحدة 14 المجموع

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 السنة الرابعة -4

     

الحجم الساعي  الحجم الساعي األسبوعي العنوان الرقم
 السنوي 

 المعامل
 أعمال موجية دروس

 01 سا  42 / د 30سا  1 التخطيط السياحي 401سياحة 
 01 سا  42 / د 30سا  1 التييئة السياحية 402سياحة 
 01 سا  42 / د 30سا  1 السياحة والبيئة 403سياحة 
 01 سا  42 / د 30سا  1 النقل والحجز اإللكتروني 404سياحة 
 01 سا  42 د 30سا  1 / تعدد وسائل اإلعالم السياحية 405سياحة 
 01 سا  42 / د 30سا  1 النظافة واألمن 406فندقة 
 01 سا  42 / د 30سا  1 النظافة الغذائية 407فندقة 
 01 سا  42 / د 30سا  1 التقنيات المنيجية 408تسيير 
 01 سا  42 د 30سا  1 / المغة اإلنجميزية 409لغة 
 01 سا  42 د 30سا  1 / المغة اإلسبانية 410لغة 

 01 / / / تربص 411سياحة 
 03 / / / مذكرة نياية التخرج 412سياحة 
 14 سا 420 د 30سا  10 د 30سا  4 وحدة 12 المجموع

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ



  2021-الرابعالثالثي -النشرة الرسمية                      -مديرية الشؤون القانونية-                     وزارة التعميم العالي والبحث العممي   35

 

 يعدل ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 2021نوفمبر   20وزاري مشترك مؤرخ في  قرار
 والمتضمن إنشاء مديريات الخدمات الجامعية 2004ديسمبر  22الموافق  1425ذي القعدة  10

 رىا وقائمة اإلقامات الجامعية التابعة ليا ومشتمالتياوتحديد مق
 

 إّن ووزير المالية،
 ووزير التعميم العالي والبحث العممي،

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

، الذي 1995 سنة فيفري  15الموافق  1415 عاـ رمضاف 15المؤرخ في  54-95قـ بمقتضى المرسوـ التنفيذي ر  -
 .يحدد صالحيات وزير المالية

، 1995 سنة مارس 22الموافق  1415 عاـ شواؿ 21المؤرخ في  84-95بمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .مـالمتضمف إنشاء الديواف الوطني لمخدمات الجامعية وتنظيمو وعممو، المعدؿ والمت

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

، 2004سنة  ديسمبر 22الموافق  1425 عاـ ذي القعدة 10بمقتضى القرار الوزاري المشترؾ المؤرخ في  -
مديريات الخدمات الجامعية وتحديد مقرىا وقائمة اإلقامات الجامعية التابعة ليا ومشتمالتيا، والمتضمف إنشاء 

 المعدؿ والمتمـ.
 

 رانُيـقـــــرّ 
 

ذي  10ييدؼ ىذا القرار إلى تعديل وتتميـ الجدوؿ الممحق بالقرار الوزاري المشترؾ المؤرخ في  المادة األولى:
 ، المعدؿ والمتمـ والمذكور أعاله.2004سنة  ديسمبر 22الموافق  1425 عاـ القعدة

 22الموافق  1425 عاـ ذي القعدة 10يعدؿ ويتمـ الجدوؿ الممحق بالقرار الوزاري المشترؾ المؤرخ في  :2المـادة 
 ، المعدؿ والمتمـ والمذكور أعاله، كما يمي :2004 سنة ديسمبر
 ( إقامة جامعية ليصبح عددىا 27إنشاء سبعة وعشروف )امة،إق 466 
 ( 02إنشاء وحدتي،)( إطعاـ )مطعميف مركزيف 
 ( 02حذؼ إقامتيف جامعتيف،) 
 ( وحدات إطعاـ،04حذؼ أربعة ) 
 ( إيواء.02حذؼ وحدتي ) 

 ينشر ىذا القرار في الجريدة الرسمية لمجميورية الجزائرية الشعبية. :3المـادة 
 

 2021نوفمبر  20حرر بالجزائر في 
 

 وزير التعميم العالي والبحث العممي    يدية وزير السياحة والصناعة التقم
 عبد الباقي بن زيان               أيمن عبد الرحمان

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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﴿﴾  
 ـــــــــــــــــــــــــــ،،،،،،ـــــــــــــــــــــــــ
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 يتضمن إنشاء وحـدة البحث حول ، 2021أكتوبر  03 مؤرخ في /م.ع.ب.ع.ت.ت456رقم قــرار 
 لدى مركز البحث في اإلعالم العممي والتقني األنظمة المدمجة

 

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

 .بحث العممي والتطوير التكنولوجي، المعّدؿالمتضمف القانوف التوجييي حوؿ ال
، 1985مارس سنة  16الموافق  1405جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  56-85وبمقتضى المرسوـ رقـ  -

 .المتضمف إنشاء مركز لمبحث في اإلعالـ العممي والتقني، المعّدؿ والمتّمـ
، 2021يوليو سنة  7الموافق  1442عاـ  ذي القعدة 26المؤرخ في  281-21وبمقتضى المرسـو الرئاسي رقـ  -

 .المتضمف تعييف أعضاء الحكومة
، 1999أكتوبر سنة  31الموافق  1420رجب عاـ  21المؤرخ في  243-99وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .الذي يحدد تنظيـ المجاف القطاعية الدائمة لمبحث العممي والتطوير التكنولوجي وسيرىا
، 1999نوفمبر سنة  16الموافق  1420شعباف عاـ  8المؤرخ في  257-99فيذي رقـ وبمقتضى المرسوـ التن -

 .منو 21و 9الذي يحدد كيفيات إنشاء وحدات البحث وتنظيميا وسيرىا، السيما المادتاف 
نوفمبر سنة  24الموافق  1432ذي الحجة عاـ  28المؤرخ في  396-11وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .لقانوف األساسي النموذجي لممؤسسة العمومية ذات الطابع العممي والتكنولوجي، الذي يحدد ا2011
، 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
، 2021يوليو سنة  7الموافق  1442ذي القعدة عاـ  26المؤرخ في  282-21وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .الذي يرخص ألعضاء الحكومة تفويض إمضائيـ
، والمتضمف تفويض باإلمضاء إلى المدير العاـ لمبحث 2021جويمية  15المؤرخ في  828وبمقتضى القرار رقـ  -

 .العممي والتطوير التكنولوجي
ية الدائمة لمبحث العممي والتطوير التكنولوجي لوزارة التعميـ العالي والبحث وبعد اإلطالع عمى رأي المجنة القطاع -

 .2020ديسمبر  24و 23المنعقدة في  2020العممي في دورتيا األولى 
 

 ُيـقـــــّرر
 

المؤرخ في  257-99مف المرسوـ التنفيذي رقـ  21والمادة  9تطبيقا ألحكاـ الفقرة األولى مف المادة  المادة األولى:
والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى إنشاء وحػدة  1999نوفمبر  16الموافق  1420شعباف عاـ  8

البحث حوؿ األنظمة المدمجة لدى مركز البحث في اإلعالـ العممي والتقني، تدعى في صمب النص 
 "وحدة بحػث".

 يكوف مقر وحدة البحث بجامعة الشمف. :2المادة 
شعباف عاـ  8المؤرخ في  257-99مف المرسوـ التنفيذي رقـ  6المحددة في المادة  زيادة عمى المياـ :3المادة 

 ، والمذكور أعاله، تكمف وحدة البحث بما يأتي:1999نوفمبر  16الموافق  1420
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تطوير خوارزميات التوجيو المستقل الذي يتكيف مع المحيط وخوارزميات تشفير إشارات التحكـ التي  -
  .وبيانات االستشعار تعتمد عمى معالجة الصور

أو تغيير وحدات تطوير وتحسيف الروبوتات المستخدمة في المجاؿ الصناعي مف أجل زيادة إنتاجياتيا  -
 .التحكـ بشكل جدري 

 .شارات األنظمة الداخمة والخارجةترجمة وتحويل كل إ -
شياء باستخداـ معالجة المسائل المتعمقة بمعالجة الصور، السماح باإلبحار في أي مكاف والكشف عف األ -

 .المعالجة اآلنية
 .ف مف إكماؿ المياـ المرتبطة بياإنشاء خوارزميات تسمح لألنظمة بتحديد ومعالجة األشياء حتى تتمك -
 .ير الذكي لفائدة مختمف المؤسساتإنشاء خوارزميات التوجيو وبرامج التحكـ والتسي -
وير خوارزميات ـ إدماج ىذه األنظمة لتطإنشاء أنظمة التحكـ والتصور باستخداـ األطياؼ المختمفة. يت -

 .التعريف التمقائي
 .سب مختمفة حسب درجة تعقيد المياـإعداد بطاقة االقتناء، نظاـ المعالجة وبطاقة الطاقة باستخداـ حوا -
تطوير األساليب والتقنيات واألنظمة التخاذ القرار في مختمف أنواع األنظمة الواسعة النطاؽ كالشبكات  -

 .الرسـ البياني الكبير جتماعية،اال
تطوير وتحسيف خوارزميات التوصية في مجاالت السياحة اإللكترونية والشبكات االجتماعية، وغيرىا،  -

 .دة المستخدميف في اتخاذ قراراتيـباإلضافة إلى األنظمة القائمة عمى تحديد الموقع لمساع
 .ل استمثاؿ أنظمة البيانات الضخمةف أجتطوير األساليب والطرؽ والتقنيات لمعالجة البيانات وتحميميا م -
تحسيف أداء منصات التجارة اإللكترونية مف أجل زيادة أرباح المورديف وتقميل التكاليف وتطوير  -

 استراتيجيات لمساعدة الزبوف عمى إيجاد أفضل المنتجات بأفضل األسعار.
  تتشكل وحدة البحث مف قسمي البحث اآلتي ذكرىما: :4المادة 

 اإللكترونيؾ المدمجة، قسـ البحث : 
 .قسـ البحث: نظاـ مساعدة صنع القرار 

تكمف مصالح المديرية العامة لمبحث العممي والتطوير التكنولوجي ومدير مركز البحث في اإلعالـ  :5المادة 
العممي والتقني كل فيما يخصو بتنفيذ ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث 

 عممي.ال
 2021أكتوبر  03 حرر بالجزائر في

 ع/وزير التعميم العالي والبحث العممي
 المدير العام لمبحث العممي والتطوير التكنولوجي

 حفيع أوراق . أ
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 ضاء مجمس إدارةيحدد القائمة اإلسمية ألع، 2021أكتوبر  04مؤرخ في  1038قــرار رقم 
 جامعة وىران لمعموم والتكنولوجيا

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، 1984غشت سنة  18الموافق  1404ذي القعدة عاـ  21المؤرخ في  212-84بمقتضى المرسوـ رقـ  -

 .منو 3والمتعمق بتنظيـ جامعة وىراف لمعمـو والتكنولوجيا، المعدؿ والمتمـ، السيما المادة 
 2021يوليو سنة  7الموافق  1442ذي القعدة  26المؤرخ في  281-21مقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ ب -

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

 .منو 12ظيميا وسيرىا، المعدؿ والمتمـ، ال سيما المادة ، الذي  يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتن2003
، 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
 

 

 ُيـقـــــّرر
 

جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03التنفيذي رقـ  مف المرسـو 12تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
، المعدؿ والمتمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد 2003غشت سنة  23الموافق  1424

 القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة جامعة وىراف لمعمـو والتكنولوجيا.
جمس إدارة جامعة وىراف لمعموـ والتكنولوجيا في الجدوؿ الممحق ليذا تحدد القائمة االسمية ألعضاء م :2المادة 

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

 2021أكتوبر  04 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

  قائمة أعضاء مجمس إدارة جامعة وىران لمعموم والتكنولوجيا
 ن:واألعضاء المعين -1

 القطاع الصفة اإلسم والمقب
 ي والبحث العمميالعال ممثل الوزير المكمف بالتعميـ رئيس بالسكة إسماعيل -
 ممثل الوزير المكمف بالمالية عضو لكحل دمحم -
 ممثل وزير الدفاع الوطني عضو أكساس عادؿ -
 مكمف بالتكويف والتعميـ المينييفممثل الوزير ال عضو عميار نور الديف -
 وظيفة العمومية واإلصالح اإلداري ممثل السمطة المكمفة بال عضو عثماني يحي -
 بالتربية الوطنية ممثل الوزير المكمف عضو أوبمعيد عبد القادر -
 ضماف االجتماعيوالتشغيل وال ممثل الوزير المكمف بالعمل عضو مكي عبد القادر -
 الوزير المكمف بالشباب والرياضة ممثل عضو سيافي ياسيف -
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 د والمواصالت السمكية والالسمكيةبالبري ممثمة الوزير المكمف عضو صديقي مريـ -
 بالسكف والعمراف والمدينة ممثل الوزير المكمف وعض  عايسي فؤاد -
 بالصناعة ممثل الوزير المكمف عضو   قاسمية بمقاسـ -
 بالطاقة والمناجـ ممثل الوزير المكمف عضو   سبع عمر -
 وميةباألشغاؿ العم ممثمة الوزير المكمف عضو   مقداد جميمة -
 الوالي ممثمة عضو   لعباف أسماء -

 

 ن:واألعضاء المنتخب -2
 الييئة الصفة والمقب اإلسم

 اذية لكمية عمـو الطبيعة والحياةممثمة منتخبة عف األساتذة ذوي مصف األست عضو ديب وفاء -
 ستاذية لكمية اليندسة الكيربائيةممثمة منتخبة عف األساتذة ذوي مصف األ عضو مسعد دمحم -
 كمية اليندسة المعمارية واليندسة المدنيةممثمة منتخبة عف األساتذة ذوي مصف األستاذية ل عضو صنياجي دليمية -
 تاذية لكمية اليندسة الميكانيكيةممثل منتخب عف األساتذة ذوي مصف األس عضو عبد الحاكـ كوريداؾ ىواري  -
 وي مصف األستاذية لكمية الكيمياءممثل منتخب عف األساتذة ذ عضو حطاب يوسف -
 وي مصف األستاذية لكمية الفيزياءذة ذممثل منتخب عف األسات عضو عبد الوىاب دمحم البطاؿ -
 لكمية الرياضيات واإلعالـ اآللي ممثل منتخب عف األساتذة ذوي مصف األستاذية عضو رحاؿ سيد أحمد ىبري  -
 لمعيد التربية البدنية والرياضيةممثل منتخب عف األساتذة ذوي مصف األستاذية  عضو قدور بف دىمة طارؽ  -
 سمؾ األساتذة المساعديف منتخب عفممثل  عضو قروج دمحم -
 منتخب عف سمؾ األساتذة المساعديفممثل  عضو زوبعي اليادي -
 ؿ الخدماتممثل منتخب عف الموظفيف اإلدارييف والتقنييف وعما عضو بف عمارة عز الديف -
 دارييف والتقنييف وعماؿ الخدماتممثل منتخب عف الموظفيف اإل عضو بوراؽ شوقي -
 ل منتخب عف الطمبةممث عضو فقاير دمحم رياض -
 ممثل منتخب عف الطمبة عضو أوكيل أيمف عالء الديف -

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـم الجغـرافيا ، 2021أكتوبر  04مؤرخ في  1039قــرار رقم 

 2وىران -عموم األرض والكون بجامعة دمحم بن أحمدوالتييئـة اإلقـميمية بكمية 
 

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

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

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

 .والبحث العممي الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي
سبتمبر سنة  22الموافق  1435ذي القعدة عاـ  27المؤرخ في  261-14وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

  .2والمتضمف إنشاء جامعة وىراف 2014
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بكمية عمـو األرض  وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ الجغرافيا والتييئة اإلقميمية -
 .2021جواف  28المؤّرخ في  2وىراف  -امعة دمحم بف أحمدوالكوف بج

 

 ُيـقـــــّرر
 

جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذي رقـ  48تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
د ، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحدي2003غشت سنة  23الموافق  1424

بكمية عمـو األرض والكوف  القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الجغرافيا والتييئة اإلقميمية
 .2وىراف -بجامعة دمحم بف أحمد

بكمية عموـ األرض والكوف  تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الجغرافيا والتييئة اإلقميمية :2المادة 
 ، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.2وىراف-دبجامعة دمحم بف أحم

ىذا  ، كل فيما يخصو، بتطبيق2وىراف-يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف ومدير جامعة دمحم بف أحمد :3المادة 
 القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

 2021أكتوبر  04 فيحرر بالجزائر 
 لعالي والبحث العمميوزير التعميم ا

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 ة العمميةالذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجن 2021أكتوبر  04المؤرخ في  1039ممحــق بالقـرار رقـم 
 2وىران-بكمية عموم األرض والكون بجامعة دمحم بن أحمد لقسـم الجغـرافيا والتييئـة اإلقـميمية

 

 الصفـة االسـ والمقػب الرقم
 رئيس المجنة العممية لمقسـ معاشو حاج دمحم 1
 رئيس القسـ قوريف فريدة )ـ( بشير بمميدي 2
 أستاذ طراش سيدي دمحم 3
 ذأستا عثماف الطيب 4
 أستاذ حدايد دمحم 5
 أستاذ محاضر قسـ "أ" منيوج السايح 6
 أستاذ محاضر قسـ "ب" عدوف الطيب 7
 أستاذ مساعد قسـ "أ" عالؿ ندير واسيني 8

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ألعضاء المجنة العممـيةيحدد القائمة االسمية ، 2021أكتوبر  04مؤرخ في  1040قــرار رقم 

 2وىران  -لقسـم عمـــوم األرض بكمية عموم األرض والكون بجامعة دمحم بن أحمد
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2017غشت سنة  17الموافق  1438ذي القعدة عاـ  25المؤرخ في  281-21بمقتضى المرسـو الرئاسي رقـ  -

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

 .نظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـالذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بت 2003
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 2013سنة  يناير 30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .ير التعميـ العالي والبحث العمميالذي يحدد صالحيات وز 

سبتمبر سنة  22الموافق  1435ذي القعدة عاـ  27المؤرخ في  261-14وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .2والمتضمف إنشاء جامعة وىراف  2014

رض بكمية عموـ األرض والكوف بجامعة وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ عموـ األ -
 .2021اف جو  28المؤّرخ في  2وىراف -دمحم بف أحمد

 

 ُيـقـــــّرر
 

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

القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ عموـ األرض بكمية عموـ األرض والكوف بجامعة دمحم بف 
 .2وىراف-أحمد

تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ عموـ األرض بكمية عموـ األرض والكوف بجامعة دمحم  :2المادة 
 وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار. ،2وىراف-بف أحمد

ىذا  ، كل فيما يخصو، بتطبيق2وىراف-يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف ومدير جامعة دمحم بف أحمد :3المادة 
 القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

 2021أكتوبر  04 فيحرر بالجزائر 
 بحث العمميوزير التعميم العالي وال

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية 2021أكتوبر  04المؤرخ في  1040ممحــق بالقـرار رقـم 
 2وىران-بكمية عموم األرض والكون بجامعة دمحم بن أحمد لقســم عمــوم األرض

 

 الصفػة االسـ والمقػب الرقم
 رئيس المجنة العممية لمقسـ صافا عيسى 1
 رئيس القسـ رابح بوزيد 2
 أستاذة مبروؾ نعيمة 3
 أستاذ بصديق مصطفى 4
 أستاذ صديقي عبد المجيد 5
 أستاذ  بف دلة دمحم 6
 أستاذة محاضرة قسـ "أ" لقرع كريمة 7
 أستاذة مساعدة قسـ "أ" عبالوي حميمة 8
 أستاذ مساعد قسـ "أ" بايش عبد القادر 9

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 مميـة لقســم الكيميــاءيحدد القائمة االسـمية ألعضـاء المـجنة الع، 2021أكتوبر  04مؤرخ في  1041قــرار رقم 
 تيارت -بكمية عموم المادة بجامعة ابن خمدون 

 

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

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

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

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

 .الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
 عضاء المجنة العممية لقسـالذي يحّدد القائمة االسمية أل 2018أوت  09المؤّرخ في  737وبموجب القرار رقـ  -

 .الكيمياء بكمية عمـو المادة بجامعة تيارت
 -وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ الكيمياء بكمية عمـو المادة بجامعة ابف خمدوف  -

 .2021جواف  14تيارت المؤّرخ في 
 ُيـقـــــّرر

 

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

 القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الكيمياء بكمية عمـو المادة بجامعة تيارت.
 -ة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الكيمياء بكمية عموـ المادة بجامعة ابف خمدوف تحدد القائم :2المادة 

 تيارت، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.
ىذا  تيارت، كل فيما يخصو، بتطبيق -يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف ومدير جامعة ابف خمدوف  :3المادة 

 لمتعميـ العالي والبحث العممي. القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية
 2021أكتوبر  04 فيحرر بالجزائر 

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

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 الذي يحدد القـائمة االسـمية ألعضـاء المـجنة العمميـة 2021أكتوبر  04المؤرخ في  1041ار رقـم ممحــق بالقـر 

 تيارت-لقســم الكيميــاء بكمية عموم المادة بجامعة ابن خمدون 
 

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجنة العممية لمقسـ بداوي دمحم 1
 رئيس القسـ يسرؼ جماؿ 2
 أستاذ محاضر قسـ "أ" بيبوحجار العر  3
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 أستاذ محاضر قسـ "أ" دريسي مختارية 4
 أستاذ محاضر قسـ "أ" مومف تقي الديف 5
 أستاذ محاضر قسـ "ب" عبد المالؾ إلياـ 6
 أستاذ محاضر قسـ "ب" سييل حفيظة 7
 أستاذ مساعد قسـ "أ" شادلي الحاج 8
 أستاذ مساعد قسـ "أ" كبير مجحودة الزىرة عوالي 9
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  2020فيفري  01المؤرخ في  54يعّدل القرار رقم ، 2021أكتوبر  04مؤرخ في  1042قــرار رقم 
 المحّدد لمقائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لممدرسة العميا لمتجارة 

 

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

 .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة
 2008يوليو سنة  14الموافق  1429رجب عاـ  11المؤرخ في  216-08وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .رسة خارج الجامعة، المعّدؿوالمتضّمف تحويل المدرسة العميا لمتجارة إلى مد
الذي  2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

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

 .الذي يحدد القانوف األساسي النموذجي لممدرسة العميا
نوفمبر  24وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجمس العممي لممدرسة العميا لمتجارة المؤرخ في  -

2019. 
 .2021جواف  30المؤرخ في  54وبناًء عمى ارساؿ المدرسة رقـ  -

 

 ُيـقـــــّرر
 

 ار إلى تعديل القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لممدرسة العميا لمتجارة.ييدؼ ىذا القر  المادة األولى:
 تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لممدرسة العميا لمتجارة، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار. :2المادة 
،كل فيما يخصو، بتطبيق ىذا القرار يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف ومدير المدرسة العميا لمتجارة  :3المادة 

 الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
 2021أكتوبر  04 فيحرر بالجزائر 

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

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
  2020فيفري  01المؤرخ في  54يعّدل القرار رقم  2021أكتوبر  04المؤرخ في  1042ممحق بالقرار رقم 

 المحّدد لمقائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لممدرسة العميا لمتجارة
 

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 المدرسة، رئيس المجمس العممي لممدرسةمدير  بوصافي كماؿ 1
مدير مساعد مكّمف بالتكويف في الدكتوراه والبحث العممي والتطوير التكنولوجي  بوحديدة دمحم 2

 واإلبتكارات وترقية المقاوالتية
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 مدير مساعد مكّمف بالتعميـ بالّدراسات والّشيادات والّتكويف المتواصل دحية عبد الحفيع 3
 دير مساعد مكّمف بأنظمة اإلعالـ واإلتصاؿ والعالقات الخارجية م توري روزة 4
 رئيس قسـ التسويق  عدماف مريزؽ  5
 رئيسة قسـ المالية بوزمالؿ فايزة 6
 رئيسة قسـ التسيير حمدوش عائشة 7
 رئيس قسـ المحاسبة تغميسية لميف 8
 رئيس المجنة العممية لقسـ التسويق لحرش الطاىر 9
 رئيس المجنة العممية لقسـ المالية صرعزواني نا 10
 رئيس المجنة العممية لقسـ التسيير بنور عبد الحفيع 11
 رئيس المجنة العممية لقسـ المحاسبة مقراني عبد الكريـ 12
 أستاذ كشاد رابح 13
 أستاذ لعالوي عمر 14
 أستاذ براؽ دمحم 15
 أستاذ طاري دمحم العربي  16
 محاضرة قسـ "أ" أستاذة شبيمة عائشة 17
 أستاذة محاضرة قسـ "أ" محديد مميكة 18
 أستاذ محاضر قسـ "ب" معبوط دمحم زكرياء 19
 أستاذ مساعد قسـ "أ" بف زيادي جماؿ 20
 مدير مخبر بحث دادي عدوف ناصر 21
 مدير مخبر بحث بف يمس بالؿ 22
 3أستاذة بجامعة الجزائر  صديقي مميكة 23
 2بجامعة البميدة  أستاذ قراش دمحم 24
 مسؤوؿ المكتبة قندوزي أحمد 25
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممـي، 2021أكتوبر  05مؤرخ في  1062قــرار رقم 
 2وىران -بجـامعة دمحم بن أحمد لكميـة الحقـوق والعمــوم السيـاسية
 

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

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

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

 .عالي والبحث العمميالذي يحدد صالحيات وزير التعميـ ال
سبتمبر سنة  22الموافق  1435ذي القعدة عاـ  27المؤرخ في  261-14وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .2والمتضمف إنشاء جامعة وىراف  2014
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الحقوؽ والعموـ السياسية بجامعة دمحم بف  وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجمس العممي لكمية -
 .2021جواف  17المؤّرخ في  2وىراف  -أحمد

 ُيـقـــــّرر
جمادى الثانية  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذي رقـ  44و 43تطبيقا ألحكاـ المادتيف  ولى:المادة األ 

، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى 2003غشت سنة  23الموافق  1424عاـ 
 -جامعة دمحم بف أحمدتحديد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية الحقوؽ والعموـ السياسية ب

 .2وىراف
 -تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية الحقوؽ والعموـ السياسية بجامعة دمحم بف أحمد :2المادة 

 ، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.2وىراف
يخصو، بتطبيق ىذا  ، كل فيما2وىراف-يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف ومدير جامعة دمحم بف أحمد :3المادة 

 القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
 2021أكتوبر  05 فيحرر بالجزائر 

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

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 

 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممــي 2021أكتوبر  05المؤرخ في  1062ممحـــق بالقــرار رقم 
 2وىران-بجامعة دمحم بن أحمـد لكميـة الحقــوق والعمـوم السيـاسية

 

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجمس العممي لمكمية، ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ القانوف الخاص رالعربي شحط عبد القاد 1
 عميد الكمية حداد دمحم 2
 نائب العميد مكّمف بالدراسات والمسائل المرتبطة بالطمبة صافو دمحم 3
 ةنائب العميد مكّمف بما بعد التدّرج والبحث العممي والعالقات الخارجي دراعو توفيق 4
 رئيس قسـ القانوف الخاص برحو وسيمة 5
 رئيس قسـ القانوف العاـ عدة جموؿ سفياف 6
 رئيس قسـ العمـو السياسية بميل دمحم 7
 رئيس المجنة العممية لقسـ القانوف الخاص بوجالؿ مفتاح 8
 رئيس المجنة العممية لقسـ القانوف العاـ بمغوؿ عباس 9
 ئيس المجنة العممية لقسـ العمـو السياسيةر  طيبي بمياشمي دمحم األميف 10
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ القانوف الخاص زىدور سيمي 11
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ القانوف العاـ قمراوي عز الديف 12
 لعاـ ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ القانوف ا محفوظ عبد القادر 13
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ العمـو السياسية بوسماحة نصر الديف 14
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ العمـو السياسية بف سدات نصر الديف 15
 ممّثل عف األساتذة المساعديف سالؼ نعيمة 16
 ممّثل عف األساتذة المساعديف معطى هللا مصطفى 17
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 مديرة مخبر بحث بمنوار مميكة 18
 مديرة مخبر بحث بوخاتمي فاطمة 19
 مديرة مخبر بحث حمداف ليمى 20
 مديرة مخبر بحث ناصر فتيحة 21
 مدير مخبر بحث صالح دمحم 22
 مدير مخبر بحث لونيس عبد الوىاب  23
 مديرة مخبر بحث حيرش سمية 24
 مسؤولة المكتبة غربي حياة 25

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنـة العمميـة، 2021أكتوبر  05مؤرخ في  1063قــرار رقم 

 2وىران  -لقسـم القـانون العــام بكمية الحقـوق والعمـوم السياسية بجـامعة دمحم بـن أحمد
 

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

 المعدؿ.، تعييف أعضاء الحكومة والمتضمف
 2021يوليو سنة  07الموافق  1442ذو القعدة عاـ  26المؤّرخ في  281-21بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

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

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

 .الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
سبتمبر سنة  22الموافق  1435ذي القعدة عاـ  27المؤرخ في  261-14وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

  .2والمتضمف إنشاء جامعة وىراف 2014
بكمية الحقوؽ والعموـ السياسية  لعاـوبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ القانوف ا -

 .2021جواف  17المؤّرخ في  2وىراف  -بجامعة دمحم بف أحمد
 

 ُيـقـــــّرر
 

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

بكمية الحقوؽ والعموـ السياسية بجامعة دمحم  القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ القانوف العاـ
 .2وىراف-بف أحمد

بجامعة بكمية الحقوؽ والعموـ السياسية  تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ القانوف العاـ :2المادة 
 ، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.2وىراف-دمحم بف أحمد
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ىذا  ، كل فيما يخصو، بتطبيق2وىراف-يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف ومدير جامعة دمحم بف أحمد :3المادة 
 القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

 2021أكتوبر  05 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 سمية ألعضاء المجنـة العمميـةالذي يحدد القائمة اال 2021أكتوبر  05المؤرخ في  1063ممحــق بالقـرار رقـم 
 2وىران-لقسـم القـانون العــام بكمية الحقـوق والعمـوم السياسية بجـامعة دمحم بـن أحمد

 

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجنة العممية لمقسـ بمغوؿ عباس 1
 رئيس القسـ عدة جموؿ 2
 أستاذ محاضر قسـ "أ" قمراوي عز الديف 3
 أستاذ محاضر قسـ "أ" القادر محفوظ عبد 4
 أستاذ محاضر قسـ "ب" عالـ بف عودة 5
 أستاذ مساعد قسـ "أ" معطى هللا مصطفى 6
 أستاذ مساعد قسـ "أ" دراعو توفيق 7

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 سمية ألعضاء المجنة العمميةيحدد القائمة اال، 2021أكتوبر  05مؤرخ في  1064قــرار رقم 

 2وىران  -بكمية الحقوق والعموم السياسية بجامعة دمحم بن أحمد لقسـم القـانون الخــاص
 

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

 .ف أعضاء الحكومةوالمتضّمف تعيي
 غشت سنة 23الموافق  1424جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

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

 .الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
سبتمبر سنة  22الموافق  1435ذي القعدة عاـ  27المؤرخ في  261-14وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

  .2والمتضمف إنشاء جامعة وىراف 2014
بكمية الحقوؽ والعموـ السياسية  ية لقسـ القانوف الخاصوبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العمم -

 .2021جواف  17المؤّرخ في  2وىراف  -بجامعة دمحم بف أحمد
 

 ُيـقـــــّرر
 

جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذي رقـ  48تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
ّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد ، المع2003غشت سنة  23الموافق  1424
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بكمية الحقوؽ والعمـو السياسية بجامعة  القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ القانوف الخاص
 .2وىراف-دمحم بف أحمد

والعمـو السياسية بكمية الحقوؽ  تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ القانوف الخاص :2المادة 
 ، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.2وىراف-بجامعة دمحم بف أحمد

ىذا  ، كل فيما يخصو، بتطبيق2وىراف-يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف ومدير جامعة دمحم بف أحمد :3المادة 
 القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

 2021أكتوبر  05 فيئر حرر بالجزا
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 ي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العمميةالذ 2021أكتوبر  05المؤرخ في  1064ممحــق بالقـرار رقـم 
 2وىران-السيـاسية بجامعة محمـد بن أحمـد بكمية الحقوق والعموم لقسـم القـانون الخــاص

 

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجنة العممية لمقسـ بوجالؿ مفتاح 1
 رئيس القسـ برحو وسيمة 2
 أستاذ  زىدور سيمي 3
 أستاذة محاضرة قسـ "أ" ةدرار نسيم 4
 أستاذة محاضرة قسـ "أ" زىدور انجي ىند ريـ سندس 5
 أستاذ مساعد قسـ "أ" بف مسعود سفياف 6
 أستاذ مساعد قسـ "أ" بمقاسـ حبيب 7

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقســم العمــوم يحدد ال، 2021أكتوبر  05مؤرخ في  1065قــرار رقم 

 2وىران  -بكمية الحقوق والعموم السياسية بجامعة دمحم بن أحمد السيـاسية
 

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

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

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

 .الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
سبتمبر سنة  22الموافق  1435ذي القعدة عاـ  27المؤرخ في  261-14وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

  .2والمتضمف إنشاء جامعة وىراف 2014
ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ العموـ السياسية بكمية الحقوؽ والعموـ السياسية  وبناًء عمى محضر انتخاب -

 .2021جواف  17المؤّرخ في  2وىراف  -بجامعة دمحم بف أحمد
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 ُيـقـــــّرر
 

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

القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ العموـ السياسية بكمية الحقوؽ والعموـ السياسية بجامعة 
 .2وىراف-دمحم بف أحمد

لقسـ العموـ السياسية بكمية الحقوؽ والعموـ السياسية بجامعة  تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية :2المادة 
 ، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.2وىراف-دمحم بف أحمد

ىذا  ، كل فيما يخصو، بتطبيق2وىراف-يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف ومدير جامعة دمحم بف أحمد :3المادة 
 يـ العالي والبحث العممي.القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعم

 2021أكتوبر  05 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية 2021أكتوبر  05المؤرخ في  1065م ممحــق بالقـرار رقـ
 2وىران-بكمية الحقوق والعموم السياسية بجامعة دمحم بن أحمد لقســم العمــوم السيـاسية

 

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 المجنة العممية لمقسـ رئيس طيبي دمحم بمياشمي أميف 1
 رئيس القسـ بميل دمحم 2
 أستاذ  بوسماحة نصر الديف 3
 أستاذ  صافو دمحم 4
 أستاذ محاضر قسـ "أ" فرح سعد 5
 أستاذة مساعدة قسـ "أ" غنو أماؿ 6
 أستاذة مساعدة قسـ "أ" سالؼ نعيمة 7

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي، 2021 أكتوبر 05مؤرخ في  1066قــرار رقم 

 2وىران-بجامعة دمحم بن أحمد لكمية العـموم االقتصـادية، التجـارية وعمـوم التسييـر
 

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

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

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

 .الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي 2013
سبتمبر سنة  22الموافق  1435ذي القعدة عاـ  27المؤرخ في  261-14وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

  .2والمتضمف إنشاء جامعة وىراف 2014
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العموـ االقتصادية، التجارية وعمـو التسيير  ّثمي األساتذة بالمجمس العممي لكميةوبناًء عمى محضر انتخاب مم -
 .2021جواف  21المؤّرخ في  2وىراف  -بجامعة دمحم بف أحمد

 

 ُيـقـــــّرر
 

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

تحديد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية العموـ االقتصادية، التجارية وعموـ التسيير 
 .2وىراف -بجامعة دمحم بف أحمد

ية العموـ االقتصادية، التجارية وعموـ التسيير بجامعة تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكم :2المادة 
 ، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.2وىراف  -دمحم بف أحمد

، كل فيما يخصو، بتطبيق ىذا 2وىراف-يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف ومدير جامعة دمحم بف أحمد :3المادة 
 عالي والبحث العممي.القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ ال

 2021أكتوبر  05 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي 2021أكتوبر  05المؤرخ في  1066ممحـــق بالقــرار رقم 
 2وىران -بجامعة دمحم بن أحمد لكمية العموم االقتصادية، التجارية وعموم التسيير

 

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 ية عف قسـ عمـو التسييررئيس المجمس العممي لمكمية، ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذ سالـ عبد العزيز 1
 عميد الكمية نايت بيموؿ مقراف 2
 نائب العميد مكّمف بالدراسات والمسائل المرتبطة بالطمبة قاشي فايزة 3
 نائب العميد مكّمف بما بعد التدّرج والبحث العممي والعالقات الخارجية بمقـو فريد 4
 رئيس قسـ العمـو االقتصادية بقادة دمحم 5
 رئيس قسـ عمـو التسيير اسيفممياني ي 6
 رئيس قسـ العمـو التجارية شعشوع عبد الكريـ 7
 رئيس قسـ العمـو المالية والمحاسبة بف لحسف اليواري  8
 رئيس المجنة العممية لقسـ العمـو االقتصادية مباركي ناصر 9
 رئيس المجنة العممية لقسـ عمـو التسيير طاىر لعرج 10
 المجنة العممية لقسـ العمـو التجاريةرئيس  حمداني دمحم 11
 رئيس المجنة العممية لقسـ العمـو المالية والمحاسبة بوجاني مميكة 12
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ العمـو االقتصادية فقير حمزة 13
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ العمـو االقتصادية موزياف فاطمة 14
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ العمـو المالية والمحاسبة لحمو شريف 15
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ العمـو المالية والمحاسبة بموطي نبيل 16
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ عمـو التسيير شنوؼ صادؽ 17
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 ذوي مصّف األستاذية عف قسـ العمـو التجارية ممّثل األساتذة بولنوار بشير 18
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ العمـو التجارية شرشـ دمحم 19
 ممّثل عف األساتذة المساعديف حدو جماؿ 20
 ممّثل عف األساتذة المساعديف أيت عمي يحي أمازيغ 21
 مدير مخبر بحث بف زياف عبد الباقي 22
 مدير مخبر بحث القادر درباؿ عبد 23
 مديرة مخبر بحث أيت حبوش مييوب وىيبة 24
 مدير مخبر بحث شواـ بوشامة 25
 مدير مخبر بحث كربالي بغداد 26
 مدير مخبر بحث فرحاوي مصطفى 27
 مسؤوؿ المكتبة لرجـ حبيب 28
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية، 2021أكتوبر  05مؤرخ في  1067قــرار رقم 
 2وىران -لقسم العموم االقتصادية بكمية العموم االقتصادية، التجارية وعموم التسيير بجامعة دمحم بن أحمد

 

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

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

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

 .ير التعميـ العالي والبحث العمميالذي يحدد صالحيات وز 
سبتمبر سنة  22الموافق  1435ذي القعدة عاـ  27المؤرخ في  261-14وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .2وىراف  والمتضمف إنشاء جامعة 2014
وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ العموـ االقتصادية بكمية العموـ االقتصادية،  -

 .2021جواف  21المؤّرخ في  2وىراف  -التجارية وعمـو التسيير بجامعة دمحم بف أحمد
 

 ُيـقـــــّرر
 

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

القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ العموـ االقتصادية بكمية العموـ االقتصادية، التجارية 
 .2وىراف-دمحم بف أحمدوعمـو التسيير بجامعة 

تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ العموـ االقتصادية بكمية العموـ االقتصادية، التجارية  :2المادة 
 ، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.2وىراف-وعمـو التسيير بجامعة دمحم بف أحمد
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ىذا  ، كل فيما يخصو، بتطبيق2وىراف-جامعة دمحم بف أحمديكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف ومدير  :3المادة 
 القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

 2021أكتوبر  05 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية 2021أكتوبر  05المؤرخ في  1067ممحــق بالقـرار رقـم 
 2وىران-دمحم بن أحمدبكمية العموم االقتصادية، التجارية وعموم التسيير بجامعة  لقســم العمــوم االقتصـادية

 

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجنة العممية لمقسـ مباركي ناصر 1
 رئيس القسـ بقادة دمحم 2
 أستاذة محاضرة قسـ "أ" موزياف فاطمة 3
 أستاذ محاضر قسـ "أ" فقير حمزة 4
 أستاذة محاضرة قسـ "أ" إيمخالؼ رشيدة 5
 "أ"أستاذة محاضرة قسـ  براس دليمة 6
 أستاذ مساعد قسـ "أ" شايمي يمينة 7
 أستاذ مساعد قسـ "أ" نيار رضواف 8

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم عـموم ، 2021أكتوبر  05مؤرخ في  1068قــرار رقم 

 2وىران -تصادية، التجارية وعموم التسيير بجامعة دمحم بن أحمدالتسييـر بكمية العموم االق
 

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

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

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

 .تعميـ العالي والبحث العمميير الالذي يحدد صالحيات وز 
سبتمبر سنة  22الموافق  1435ذي القعدة عاـ  27المؤرخ في  261-14وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .2والمتضمف إنشاء جامعة وىراف  2014
رية وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ عموـ التسيير بكمية العموـ االقتصادية، التجا -

 .2021جواف   21المؤّرخ في  2وىراف  -وعمـو التسيير بجامعة دمحم بف أحمد
 

 ُيـقـــــّرر
 

جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذي رقـ  48تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
ؼ ىذا القرار إلى تحديد ، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعاله، ييد2003غشت سنة  23الموافق  1424
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القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ عموـ التسيير بكمية العموـ االقتصادية، التجارية وعمـو 
 .2وىراف-التسيير بجامعة دمحم بف أحمد

رية وعمـو تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ عموـ التسيير بكمية العموـ االقتصادية، التجا :2المادة 
 ، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.2وىراف-التسيير بجامعة دمحم بف أحمد

ىذا  ، كل فيما يخصو، بتطبيق2وىراف-يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف ومدير جامعة دمحم بف أحمد :3المادة 
 القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

 2021أكتوبر  05 فيائر حرر بالجز 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 لذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العمميةا، 2021أكتوبر  05المؤرخ في  1068ممحــق بالقـرار رقـم 
 2وىران-بكمية العموم االقتصادية، التجارية وعموم التسيير بجامعة دمحم بن أحمد لقسم عمــوم التسييــر

 

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجنة العممية لمقسـ طاىر لعرج 1
 رئيسة القسـ ممياني ياسيف 2
 أستاذة أيت حبوش وىيبة 3
 أستاذ  سالـ عبد العزيز 4
 أستاذ محاضر قسـ "أ" شنوؼ صادؽ 5
 أستاذة محاضرة قسـ "أ" حمو نادية 6
 أستاذ مساعد قسـ "أ" حدو جماؿ 7
 أستاذ مساعد قسـ "أ" أيت عمي يحي أمازيغ 8

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم، 2021أكتوبر  05ؤرخ في م 1069قــرار رقم 

 2وىران -بكمية العموم االقتصادية، التجارية وعموم التسيير بجامعة دمحم بن أحمد العموم التجارية
 

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

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

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

 .الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
سبتمبر سنة  22الموافق  1435ذي القعدة عاـ  27المؤرخ في  261-14وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

  .2والمتضمف إنشاء جامعة وىراف 2014
وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ العموـ التجارية بكمية العمـو االقتصادية، التجارية  -

 .2021جواف  21المؤّرخ في  2وىراف-وعمـو التسيير بجامعة دمحم بف أحمد
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 ُيـقـــــّرر
جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذي رقـ  48تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:

، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد 2003غشت سنة  23الموافق  1424
القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ العموـ التجارية بكمية العموـ االقتصادية، التجارية وعمـو 

 .2فوىرا-التسيير بجامعة دمحم بف أحمد
تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ العمـو التجارية بكمية العمـو االقتصادية، التجارية  :2المادة 

 ، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.2وىراف-وعمـو التسيير بجامعة دمحم بف أحمد
ىذا  ، كل فيما يخصو، بتطبيق2وىراف-يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف ومدير جامعة دمحم بف أحمد :3المادة 

 القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
 2021أكتوبر  05 فيحرر بالجزائر 

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

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية 2021أكتوبر  05المؤرخ في  1069ممحــق بالقـرار رقـم 

 2وىران-بكمية العموم االقتصادية، التجارية وعموم التسيير بجامعة دمحم بن أحمد لقسم العموم التجارية
 

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجنة العممية لمقسـ حمداني دمحم 1
 رئيس القسـ شعشوع عبد الكريـ 2
 أستاذ  شرشـ دمحم 3
 أستاذ محاضر قسـ "أ" بف كاممة دمحم عبد العزيز 4
 أستاذ محاضر قسـ "أ" رقيبة سميمة 5
 أستاذ محاضر قسـ "أ" بويعقوب عبد الكريـ 6
 تاذ مساعد قسـ "أ"أس بقندوز حسيف 7
 أستاذ مساعد قسـ "ب" بف شكيكف تاج الديف 8

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم العمـوم ، 2021أكتوبر  05مؤرخ في  1070قــرار رقم 

 2وىران -تصادية، التجارية وعموم التسيير بجامعة دمحم بن أحمدالمـالية والمحـاسبة بكمية العموم االق
 

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

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

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

 .لتعميـ العالي والبحث العمميير االذي يحدد صالحيات وز 
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سبتمبر سنة  22الموافق  1435ذي القعدة عاـ  27المؤرخ في  261-14وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .2والمتضمف إنشاء جامعة وىراف 2014

صادية، وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ العمـو المالية والمحاسبة بكمية العموـ االقت -
 .2021جواف  21المؤّرخ في  2وىراف  -التجارية وعمـو التسيير بجامعة دمحم بف أحمد

 

 ُيـقـــــّرر
 

جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذي رقـ  48تطبيقا ألحكاـ المادة المادة األولى: 
أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد  ، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور2003غشت سنة  23الموافق  1424

القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ العموـ المالية والمحاسبة بكمية العمـو االقتصادية، التجارية 
 .2وىراف-وعمـو التسيير بجامعة دمحم بف أحمد

حاسبة بكمية العموـ االقتصادية، تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ العموـ المالية والم :02المادة 
 ، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.2وىراف  -التجارية وعمـو التسيير بجامعة دمحم بف أحمد

ىذا  ، كل فيما يخصو، بتطبيق2وىراف  -يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف ومدير جامعة دمحم بف أحمد :03المادة 
 ة لمتعميـ العالي والبحث العممي.القرار الذي سينشر في النشرة الرسمي

 2021أكتوبر  05 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية، 2021أكتوبر  05المؤرخ في  1070رار رقـم ممحــق بالقـ
 2وىران-بكمية العموم االقتصادية، التجارية وعموم التسيير بجامعة دمحم بن أحمد لقسم العموم المالية والمحاسبة

 

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 ة لمقسـرئيس المجنة العممي بودجاني مميكة 1
 رئيس القسـ بف لحسف اليواري  2
 أستاذ شواـ بوشامة 3
 أستاذ محاضر قسـ "أ"  لحمو شريف 4
 أستاذ محاضر قسـ "أ" بموطي نبيل 5
 أستاذة محاضرة قسـ "ب" ايبو أمينة 6
 أستاذة مساعدة قسـ "أ" بف شيخة فاطمة الزىراء 7
 أستاذة مساعدة قسـ "أ" ترابي العقوف ايماف 8

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية الّمغــات ، 2021أكتوبر  05مؤرخ في  1071قــرار رقم 

 2وىران -بجامعة دمحم بن أحمد األجـنبية
 

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

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

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

سبتمبر سنة  22الموافق  1435ذي القعدة عاـ  27المؤرخ في  261-14وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .2والمتضمف إنشاء جامعة وىراف 2014

 2وىراف-المغات األجنبية بجامعة دمحم بف أحمد وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجمس العممي لكمية -
 .2021جواف  15المؤّرخ في 

 ُيـقـــــّرر
جمادى الثانية  24خ في المؤر  279-03مف المرسوـ التنفيذي رقـ  44و 43تطبيقا ألحكاـ المادتيف  المادة األولى:

، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى 2003غشت سنة  23الموافق  1424عاـ 
 .2 فوىرا-تحديد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية المغات األجنبية بجامعة دمحم بف أحمد

، وفقا 2وىراف-لكمية المغات األجنبية بجامعة دمحم بف أحمدتحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي  :2المادة 
 لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.

، كل فيما يخصو، بتطبيق ىذا 2وىراف-يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف ومدير جامعة دمحم بف أحمد :3المادة 
 القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

 2021أكتوبر  05 فيالجزائر حرر ب
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي 2021أكتوبر  05المؤرخ في  1071ممحـــق بالقــرار رقم 
 2وىران -لكمية الّمغــات األجـنبية بجامعة دمحم بن أحمد

 

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجمس العممي لمكمية، ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ المغة اإلنجميزية بف حطاب عبد القادر 1
 عميد الكمية بيمةحميدو بوعياد ن 2
 نائب العميد مكّمف بالدراسات والمسائل المرتبطة بالطمبة ايزيدي فاطمة الزىراء 3
 نائب العميد مكّمف بما بعد التدّرج والبحث العممي والعالقات الخارجية بمخيثر صورية 4
 رئيس قسـ المغة اإلسبانية عباس اماؿ 5
 رئيس قسـ المغة الفرنسية شايب سمير 6
 رئيس قسـ المغة اإلنجميزية فيدوح احالـ 7
 رئيس قسـ المغة األلمانية والروسية بوزبوجة غفور مراد 8
 رئيس المجنة العممية لقسـ المغة اإلسبانية شوشة زواوي  9
 رئيس المجنة العممية لقسـ المغة الفرنسية عيسى خالدية 10
 جميزيةرئيس المجنة العممية لقسـ المغة اإلن بممكي بمقاسـ 11
 رئيس المجنة العممية لقسـ المغة األلمانية والروسية بييميل عبد القادر 12
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 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ المغة اإلسبانية موس لطيفة 13
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ المغة اإلسبانية معطي بغدادي 14
 مصّف األستاذية عف قسـ المغة الفرنسية ممّثل األساتذة ذوي  باىي يمينة 15
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ المغة الفرنسية بف مختاري ىشاـ 16
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ المغة اإلنجميزية وحميش غنية 17
 اإلنجميزية ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ المغة بصديق فاطمة الزىراء 18
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ المغة األلمانية والروسية بمبشير رفيعة 19
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ المغة األلمانية والروسية بودىير طاىر 20
 ممّثل عف األساتذة المساعديف خميفة دمحم أميف 21
 ذة المساعديفممّثل عف األسات دحياس فاطمة 22
 مديرة مخبر بحث مريف خيرة 23
 مديرة مخبر بحث حريق فاطمة الزىراء 24
 مديرة مخبر بحث مقني اماؿ 25
 مديرة مخبر بحث غالـ هللا زينب 26
 مديرة مخبر بحث طويل خميدة 27
 مسؤولة المكتبة ميصابيحي نادية 28
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم المغــة ، 2021أكتوبر  05مؤرخ في  1072قــرار رقم 
 2وىران -بجامعة دمحم بن أحمد األلمـانية والــروسية بكمية المغات األجنبية

 

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

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

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

 .الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
سبتمبر سنة  22الموافق  1435ذي القعدة عاـ  27المؤرخ في  261-14وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

  .2نشاء جامعة وىرافوالمتضمف إ 2014
وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ المغة األلمانية والروسية بكمية المغات األجنبية  -

 .2021جواف  15المؤّرخ في  2وىراف  -بجامعة دمحم بف أحمد
 

 ُيـقـــــّرر
جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03ـ مف المرسوـ التنفيذي رق 48تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:

، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد 2003غشت سنة  23الموافق  1424
القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ المغة األلمانية والروسية بكمية المغات األجنبية بجامعة دمحم 

 .2وىراف-بف أحمد
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تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ المغة األلمانية والروسية بكمية المغات األجنبية بجامعة  :2المادة 
 ، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.2وىراف  -دمحم بف أحمد

ىذا  ق، كل فيما يخصو، بتطبي2وىراف-يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف ومدير جامعة دمحم بف أحمد :3المادة 
 القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

 2021أكتوبر  05 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية 2021أكتوبر  05المؤرخ في  1072ممحــق بالقـرار رقـم 
 2وىران-لقسم المغــة األلمـانية والــروسية بكمية المغات األجنبية بجامعة دمحم بن أحمد

 

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجنة العممية لمقسـ ادربييميل عبد الق 1
 رئيس القسـ بوزبوجة غفور مراد 2
 أستاذة بمبشير رفيعة 3
 أستاذة رماس قنيش فتيحة 4
 أستاذة بغدادي فاطمة 5
 أستاذ محاضر قسـ "أ" بودىير طاىر 6
 أستاذ محاضر قسـ "أ" بتقة فتحي 7
 أستاذة مساعدة قسـ "أ" رزيقة فطيمة 8
 تاذة مساعدة قسـ "أ"أس دحياس فاطمة 9

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية، 2021أكتوبر  05مؤرخ في  1073قــرار رقم 

 2وىران -لقسم المغــة الفـرنسية بكمية المغات األجنبية بجامعة دمحم بن أحمد
 

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

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

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

 .الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
سبتمبر سنة  22الموافق  1435ذي القعدة عاـ  27المؤرخ في  261-14وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

  .2والمتضمف إنشاء جامعة وىراف 2014
بكمية المغات األجنبية بجامعة دمحم  وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ المغة الفرنسية -

 .2021سبتمبر  15المؤّرخ في  2وىراف-بف أحمد
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 ُيـقـــــّرر
 

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

بجامعة دمحم بف  بكمية المغات األجنبية القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ المغة الفرنسية
 .2وىراف -أحمد

بكمية المغات األجنبية بجامعة دمحم بف  تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ المغة الفرنسية :2المادة 
 ، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.2وىراف-أحمد

ىذا  ، كل فيما يخصو، بتطبيق2ىرافو -يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف ومدير جامعة دمحم بف أحمد :3المادة 
 القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

 2021أكتوبر  05 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية 2021أكتوبر  05المؤرخ في  1073ممحــق بالقـرار رقـم 
 2وىران-بكمية المغات األجنبية بجامعة دمحم بن أحمد لقسم المغــة الفـرنسية

 

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجنة العممية لمقسـ عيسى خالدية 1
 رئيس القسـ شايب سمير 2
 أستاذ بف سبيع عبد الحق عبد الرحمف 3
 أستاذة محاضرة قسـ "أ" باىي يمينة 4
 أستاذة محاضرة قسـ "أ" حريق فاطمة الزىراء 5
 أستاذة محاضرة قسـ "أ" مقني اماؿ 6
 أستاذة محاضر قسـ "ب" البشير اماؿ 7
 أستاذة مساعدة قسـ "أ" س حفيظةكيا 8

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية، 2021أكتوبر  05مؤرخ في  1074قــرار رقم 

 2وىران -لقسم المغــة اإلنجــميزية بكمية المغات األجنبية بجامعة دمحم بن أحمد
 

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

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

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

 .ير التعميـ العالي والبحث العمميالذي يحدد صالحيات وز 
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سبتمبر سنة  22الموافق  1435ذي القعدة عاـ  27المؤرخ في  261-14وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
  .2والمتضمف إنشاء جامعة وىراف 2014

بكمية المغات األجنبية بجامعة  وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ المغة اإلنجميزية -
 .2021جواف  15المؤّرخ في  2وىراف  -دمحم بف أحمد

 

 ُيـقـــــّرر
 

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

ة المغات األجنبية بجامعة دمحم بف بكمي القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ المغة اإلنجميزية
 .2وىراف-أحمد

بكمية المغات األجنبية بجامعة دمحم بف  تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ المغة اإلنجميزية :2المادة 
 ، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.2وىراف-أحمد

ىذا  ، كل فيما يخصو، بتطبيق2وىراف-معة دمحم بف أحمديكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف ومدير جا :3المادة 
 القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

 2021أكتوبر  05 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية 2021أكتوبر  05المؤرخ في  1074ممحــق بالقـرار رقـم 
 2وىران-بكمية المغات األجنبية بجامعة دمحم بن أحمد لقسم المغــة اإلنجــميزية

 

 الصفـة سم والمقـباال الرقم
 رئيس المجنة العممية لمقسـ بممكي بمقاسـ 1
 رئيس القسـ فيدوح احالـ 2
 أستاذة جعيمب فريدة 3
 أستاذة وحميش غنية 4
 أستاذة محاضرة قسـ "أ" غالـ هللا ناىد رجاء 5
 أستاذة محاضرة قسـ "ب" دحموف اماؿ 6
 أستاذ محاضر قسـ "أ" مختار كرمة 7
 أستاذ مساعد قسـ "أ" ةبالؿ يمين 8
 أستاذ مساعد قسـ "أ" قندوسي دمحم 9

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية، 2021أكتوبر  05مؤرخ في  1075قــرار رقم 

 2وىران-دمحم بن أحمدلقسم المغــة اإلسبـانية بكمية المغات األجنبية بجامعة 
 

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

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

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

سبتمبر سنة  22الموافق  1435ذي القعدة عاـ  27المؤرخ في  261-14سوـ التنفيذي رقـ وبمقتضى المر  -
  .2والمتضمف إنشاء جامعة وىراف 2014

بكمية المغات األجنبية بجامعة دمحم  وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ المغة اإلسبانية -
 .2021 جواف 15المؤّرخ في  2وىراف-بف أحمد

 ُيـقـــــّرر
 

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

بكمية المغات األجنبية بجامعة دمحم بف  لمغة اإلسبانيةالقائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ ا
 .2وىراف-أحمد

بكمية المغات األجنبية بجامعة دمحم بف  تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ المغة اإلسبانية :2المادة 
 ، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.2وىراف  -أحمد

ىذا  ، كل فيما يخصو، بتطبيق2وىراف  -يـ والتكويف ومدير جامعة دمحم بف أحمديكمف المدير العاـ لمتعم :3المادة 
 القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

 2021أكتوبر  05 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية 2021أكتوبر  05المؤرخ في  1075ممحــق بالقـرار رقـم 
 2وىران-حمدبكمية المغات األجنبية بجامعة دمحم بن أ لقسم المغــة اإلسبــانية

 

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجنة العممية لمقسـ شوشة زواوي  1
 رئيس القسـ عباس اماؿ 2
 أستاذ محاضر قسـ "أ" عيساوي سعاد 3
 أستاذة محاضرة قسـ "أ" ميدي فاطمة الزىراء 4
 أستاذة محاضرة قسـ "أ" موس لطيفة 5
 أستاذة محاضرة قسـ "ب" بف رابرة لبنى 6
 أستاذ محاضر قسـ "ب" رافعي نعيمي 7
 أستاذ مساعد قسـ "أ" خميفة دمحم أميف 8
 أستاذة مساعدة قسـ "أ" سوالي وداد 9

 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي، 2021أكتوبر  05مؤرخ في  1076قــرار رقم 
 2وىران -بجامعة دمحم بن أحمد لكمية عمــوم األرض والكــون 

 

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

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

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

 .يـ العالي والبحث العمميالذي يحدد صالحيات وزير التعم
سبتمبر سنة  22الموافق  1435ذي القعدة عاـ  27المؤرخ في  261-14وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

  .2والمتضمف إنشاء جامعة وىراف 2014
 -عموـ األرض والكوف بجامعة دمحم بف أحمد وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجمس العممي لكمية -

 .2021جواف   28المؤّرخ في  2وىراف 
 ُيـقـــــّرر

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

 -ضاء المجمس العممي لكمية عموـ األرض والكوف بجامعة دمحم بف أحمدتحديد القائمة االسمية ألع
 .2وىراف

-تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية عموـ األرض والكوف بجامعة دمحم بف أحمد :2المادة  
 ، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.2وىراف

، كل فيما يخصو، بتطبيق ىذا 2وىراف-ير جامعة دمحم بف أحمديكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف ومد :3المادة 
 القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

 2021أكتوبر  05 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي 2021أكتوبر  05المؤرخ في  1076ممحـــق بالقــرار رقم  
 2وىران  -بجامعة دمحم بن أحمد لكمية عمــوم األرض والكــون 

 

 لصفـةا االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجمس العممي لمكمية، ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ عمـو األرض بصديق مصطفى 1
 عميد الكمية صباف عباس 2
 نائب العميد مكّمف بالدراسات والمسائل المرتبطة بالطمبة عطيف خير الديف فيصل توفيق 3
 والبحث العممي والعالقات الخارجية نائب العميد مكّمف بما بعد التدّرج بكريتي أماؿ 4
 رئيس قسـ عمـو األرض رابح بوزيد 5
 رئيس قسـ الجغرافيا والتييئة اإلقميمية قوريف بشير بمميدي فريدة 6
 رئيس المجنة العممية لقسـ عمـو األرض صافا عيسى 7



  2021-الرابعالثالثي -النشرة الرسمية                      -مديرية الشؤون القانونية-                     وزارة التعميم العالي والبحث العممي   64

 

 رئيس المجنة العممية لقسـ الجغرافيا والتييئة اإلقميمية معاشو حاج دمحم 8
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ الجغرافيا والتييئة اإلقميمية حدايد دمحم 9
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ الجغرافيا والتييئة اإلقميمية منيوج السايح 10
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ عمـو األرض صديقي عبد المجيد 11
 ممّثل عف األساتذة المساعديف واسينيعالؿ ندير  12
 ممّثل عف األساتذة المساعديف بايش عبد القادر 13
 مدير مخبر بحث بمكبير لحسف 14
 مدير مخبر بحث بف حمو ميمود 15
 مدير مخبر بحث طبميونة دمحم 16
 مدير مخبر بحث غضباني طارؽ  17
 مسؤولة المكتبة بولفضاوي سميرة 18
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يحّدد البرنامج البيداغوجي لمّسنة األولى لمقسم التحضيري ، 2021أكتوبر  06مؤرخ في  1094قــرار رقم 
 المدمج بالمدرسة الوطنية العميا لمرياضيات

 

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

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

 المتضمف تعييف أعضاء الحكومة.
 2021سنة غشت22  الموافق 1443عاـ محـر 13في المؤّرخ 322-21 ـرق الرئاسي وبمقتضى المرسـو -

 في الرياضيات. العميا المدرسة الوطنية إنشاء والمتضمف
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األّوؿ عاـ  18المؤّرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .يالذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العمم
 2013غشت سنة  31الموافق  1434شواؿ عاـ  24المؤّرخ في  306-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

  .والمتضمف تنظيـ التربصات الميدانية وفي الوسط الميني لفائدة الطمبة
تاريخ المنعقد ب-ميداف رياضيات وا عالـ آلي-وبناء عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لممدارس العميا -

  .2021أكتوبر  06
 ُيـقـــــّرر

 

ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد البرنامج البيداغوجي لمّسنة األولى لمقسـ التحضيري المدمج بالمدرسة  المادة األولـى:
 الوطنية العميا لمرياضيات، طبقا لممحق ىذا القرار.

وطنية العميا لمرياضيات، كّل فيما يخّصو، بتطبيق يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف ومدير المدرسة ال :2المــادة 
 ىذا القرار الذي ينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

 2021أكتوبر  06 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 الذي يحّدد البرنامج البيداغوجي لمّسنة األولى 2021أكتوبر   06في  المؤّرخ   1094  ممحق القرار رقم
 لمقسم التحضيري المدمج بالمدرسة الوطنية العميا لمرياضيات

 

 األولىالسنة 

 1  السداسً
      

 وحدة التعلٌم
الحجم 
الساعً 
 السداسً

 الحجم الساعً األسبوعً

 األرصدة المعامل

 نوع التقٌٌم

 أعمال تطبٌقٌة أعمال موجهة محاضرة
عمل 
 شخصً

 امتحان متواصل

          1وحدات التعلٌم األساسٌة     

           1 1و ت أ 

 نعم نعم 6 5 00سا4  00سا3 00سا3 00سا150 1تحلٌل 

 نعم نعم 6 5 00سا4  00سا3 00سا3 00سا150 1جبر 

 نعم نعم 3 3 30سا1  30سا1 30سا1 30سا67 إحصاء وصفً 

               2 1و ت أ 

 نعم نعم 3 3 30سا1  30سا1 30سا1 30سا67 1رٌاضٌات متمطعة 

 نعم نعم 3 3 30سا1  30سا1 30سا1 30سا67 1خوارزمٌات و هٌكلة بٌانات 

          1م االستكشافٌة وحدات التعلٌ

          1 1و ت إ  

 نعم نعم 3 2 30سا1  30سا1 30سا1 30سا67 فٌزٌاء

 نعم  1 1 30سا0   30سا1 00سا30 بٌولوجٌا

          2 1و ت إ  

 نعم  1 1 30سا0   30سا1 00سا30 جغرافٌا سٌاسٌة واستراتٌجٌة

 نعم  1 1 30سا0   30سا1 00سا30 تؤسٌس وفلسفة الرٌاضٌات 

          1وحدة التعلٌم األفقٌة 

          1 1و ت أ ف 

 نعم نعم 3 3 30سا1  00سا3 30سا1 00سا90 1لغة إنجلٌزٌة 

   37 27 77سا17  77سا15 77سا18 77سا757 1مجموع السداسً 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 األولىالسنة 

 2  السداسً
      

 وحدة التعلٌم
الحجم الساعً 

 السداسً

 الحجم الساعً األسبوعً

 األرصدة المعامل

 نوع التقٌٌم

 محاضرة
أعمال 
 موجهة

أعمال 
 تطبٌقٌة

عمل 
 شخصً

 امتحان متواصل

          2وحدات التعلٌم األساسٌة     

           1 2و ت أ 

 نعم نعم 5 5 00سا4  00سا3 00سا3 00سا150 2تحلٌل 

 نعم نعم 5 4 00سا3  30سا1 00سا3 30سا112 2جبر 

 نعم نعم 3 3 30سا1  30سا1 30سا1 30سا67 1احتماالت 

              2 2و ت أ 

 نعم نعم 3 3 30سا1  30سا1 30سا1 30سا67 2رٌاضٌات متمطعة 

 نعم نعم 3 3 30سا1  30سا1 30سا1 30سا67 تحلٌلٌة هندسة 

خوارزمٌات وهٌكلة 
 2بٌانات 

 30سا67
 30سا1 30سا1

 
 30سا1

3 3 
 نعم نعم

          2وحدات التعلٌم االستكشافٌة 

          1 2و ت إ  

 نعم نعم 3 2 30سا1  30سا1 30سا1 30سا67 2فٌزٌاء 

 نعم  1 1 30سا0   30سا1 00سا30 كمٌاء

           2 2و ت إ 

 نعم  2 1 30سا0   30سا1 00سا30 تارٌخ الرٌاضٌات

 نعم  3 2 00سا1 00سا3   00سا60 برمجة بلغة باٌثون

          2وحدة التعلٌم األفقٌة 

          1 2و ت أ ف 

 نعم نعم 1 1 30سا0  30سا1  00سا60 2لغة انجلٌزٌة 

   37 28 77سا17 77سا3 37اس13 37سا16 77سا757 2مجموع السداسً 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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يحّدد البرنامج البيداغوجي لمّسنة األولى لمقسم التحضيري ، 2021أكتوبر  06مؤرخ في  1095قــرار رقم 
 مدرسة الوطنية العميا في الذكاء االصطناعيالمدمج بال

 

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

 .القانوف التوجييي لمتعميـ العالي، المعّدؿ و المتمـ
 2021يوليو سنػة 7الموافق  1442ذي القعدة عاـ  26المػؤرخ في  281-21وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة.
 2021سنة غشت 22  الموافق 1443عاـ محـر 13في المؤّرخ 323-21 رقـ الرئاسي وبمقتضى المرسـو -

 العميا لمذكاء االصطناعي. المدرسة الوطنية إنشاء المتضمفو 
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األّوؿ عاـ  18المؤّرخ في  77-13رقـ وبمقتضى المرسوـ التنفيذي  -

 ير التعميـ العالي والبحث العممي.الذي يحدد صالحيات وز 
 2013غشت سنة  31الموافق  1434شواؿ عاـ  24المؤّرخ في  306-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 الميني لفائدة الطمبة.وفي الوسط الميدانية والمتضمف تنظيـ التربصات 
المنعقد بتاريخ -ميداف رياضيات وا عالـ آلي-وبناء عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لممدارس العميا -

 .2021أكتوبر  06
 ُيـقـــــّرر

 

لمدرسة ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد البرنامج البيداغوجي لمّسنة األولى لمقسـ التحضيري المدمج با المادة األولـى:
 الوطنية العميا في الذكاء االصطناعي، طبقا لممحق ىذا القرار.

المدرسة الوطنية العميا في الذكاء االصطناعي، كّل فيما  يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف ومدير :2المــادة 
 يخّصو، بتطبيق ىذا القرار الذي ينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

 2021أكتوبر  06 فيرر بالجزائر ح
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 الذي يحّدد البرنامج البيداغوجي لمّسنة األولى  2021أكتوبر   06في  المؤّرخ  1095ممحق القرار رقم 
 لمقسم التحضيري المدمج بالمدرسة الوطنية العميا في الذكاء االصطناعي

 

 انضذاصٍ االّول
      

 وحذة انتعهُى
انحجى 

 انضاعٍ

 انحجى انضاعٍ األصبىعٍ

 األرصذة انًعايم

 َىع انتقُُى

 أعًال تطبُقُت أعًال يىجهت يحاضرة
عًم 

 شخصٍ
 ايتحاٌ يتىاصم

 أسابٌع( 7السداسً األول / الجزء األول )

          1قفقُت األ وحذاث انتعهُى

          )إج( 1 1و ث أ ف

 َعى َعى 13 3 00عب20  00عب22 00عب02 00عب308 إٔدٍُضَخ ِىثفخ

          

  َعى 1 1 00عب02   00عب02 00عب28 ِحبػشاد

  َعى 1 1 30عب02   30عب01 00عب28 واٌزفىُش إٌمذٌاٌحً االثزىبسٌ ٌٍّغبئً 

الجزء األول  - 1انًجًىع انجزئٍ / انضذاصٍ 
 أسابٌع( 7)

  30صا24  00صا22 30صا05 00صا364
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 أسابٌع( 7السداسً األول   الجزء الثانً )

          1اصُت وحذاث انتعهُى االص

          )إج( 1 1  أو ث 

 َعى َعى 6 3 00عب11  00عب04 00عب06 00عب147 1اٌزحًٍُ اٌشَبػٍ 

 َعى َعى 6 3 00عب12  00عب04 00عب04 00عب140 اٌدجش

          1 وحذة انتعهُى األقفقُت

          )إج( 2 1و ث أ ف

 َعى َعى 3 2 00عب08  00عب04  00عب84 1االرظبي األوبدٍَّ 

الجزء الثانً  -1انًجًىع انجزئٍ / انضذاصٍ 
 أسابٌع( 7)

  00صا31  00صا12 00صا10 00عب371

   30 13  00صا735 أسبوع( 14) 1يجًىع انضذاصٍ 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 انضذاصٍ انثاٍَ:

      

 وحذة انتعهُى
انحجى 

 انضاعٍ

 انضاعٍ األصبىعٍ انحجى

 األرصذة انًعايم

 َىع انتقُُى

 أعًال تطبُقُت أعًال يىجهت يحاضرة
عًم 

 شخصٍ
 ايتحاٌ يتىاصم

 (أسابٌع 7السداسً الثانً   الجزء األول )

          2اصُت وحذاث انتعهُى االص

          )إج(  1 2و ث أ 

 َعى َعى 6 4 00عب11 00عب04  00عب06 00عب147 ِذخً إًٌ اٌجشِدخ

          )إج(  2 2و ث أ 

 َعى َعى 6 4 00عب12  00عب04 00عب04 00عب140 2اٌزحًٍُ اٌشَبػٍ 

          2 انتعهُى األقفقُت اثوحذ

          )إج( 1 2 و ث أ 

 َعى َعى 3 2 عب06  00عب04  00عب70 2االرظبي األوبدٍَّ 

الجزء األول  - 2انًجًىع انجزئٍ / انضذاصٍ 
 أسابٌع( 7)

  00صا29 00صا04 00صا08 00صا10 00صا357

 أسابٌع( 7السداسً الثانً   الجزء الثانً )

          2اصُت وحذاث انتعهُى االص

          )إج( 3 2 أو ث 

 َعى َعى 6 4 00عب11 00عب04  00عب06 00عب147 اٌجشِدخ اٌشُئُخ

          )إج( 4 2  أو ث 

 َعى َعى 4 3 00عب10  00عب02 00عب04 00عب112 اٌدجش اٌخطٍ

 َعى َعى 5 3 00عب10  00عب04 00عب04 00عب126 االحزّبالد

الجزء الثانً  -2انًجًىع انجزئٍ / انضذاصٍ 
 أسابٌع( 7)

  00صا31 00صا04 00صا06 00صا14 00عب385

   30 20  00صا742 أسبوع( 14) 2يجًىع انضذاصٍ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  2019جانفي  02المؤرخ في  13يعدل القرار رقم ، 2021أكتوبر  09مؤرخ في  1096قــرار رقم 

 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة مركز تنمية الطاقات المتجددة
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، والمتضمف 1988مارس سنة  22الموافق  1408شعباف عاـ  4في المؤرخ  60-88بمقتضى المرسوـ رقـ  -

 .منو 5السيما المادة  إنشاء مركز تنمية الطاقات المتجددة، المعدؿ والمتمـ،
، 2021يوليو سنػػػػة  7الموافق  1442ذي القعدة عاـ  26المؤرخ في  281-21وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 .والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة
نوفمبر سنة  24الموافق  1432ذي الحجة عاـ  28المؤرخ في  396-11مقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ وب -

والذي يحّدد القانوف األساسي النموذجي لممؤسسة العمومية ذات الطابع العممي والتكنولوجي، السيما  2011
 .منو 13المادة 
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، 2013يناير سنة  30الموافق  1434عاـ  ربيع األوؿ18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي

الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة مركز  2019جانفي  02المؤرخ في  13وبمقتضى القرار رقـ  -
 تنمية الطاقات المتجددة، المعدؿ.

 ُيـقـــــّرر
، المعدؿ، والمذكور أعاله 2019جانفي  02المؤرخ في  13األولى مف القرار رقـ  تعدؿ المادة المادة األولى:

 وتحرر كما يأتي:
 ..........................)بدوف تغيير(........................................... المادة األولى:"

 ما يمي:تحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة مركز تنمية الطاقات المتجددة، ك
 :األعضاء اآلخرين 

  مدير المركز ضياؼ السعيدالسيد / 
 رئيسة المجمس العممي السيدة قري وىيبة / 
 مدير وحدة بحث السيد تساليت جياللي / 
 مدير وحدة بحث السيد مياجر سمير / 
 مدير وحدة بحث السيد جعفر جموؿ / 

 

 .".......................................غييروالباقي بدون ت......................................"
 

 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. :2المادة 
 2021أكتوبر  09 فيحرر بالجزائر 

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

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس معيد العموم االقتصادية ، 2021أكتوبر  10مؤرخ في  1097قــرار رقم 

 والتجارية وعموم التسيير لدى المركز الجامعي بتيبازة
 

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

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

 تعييف أعضاء الحكومة. فوالمتضم
 2005غشت سنة  16موافق ال 1426رجب عاـ  11المؤرخ في  299-05وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 منو. 10مو و سيره، السيما المادة الذي يحدد مياـ المركز الجامعي و القواعد الخاصة بتنظي
 2011غشت سنة  22الموافق  1432رمضاف عاـ  22المؤرخ في  302-11وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 نو.م 2ة، المتمـ،  السيما المادة والمتضمف إنشاء مركز جامعي بتيباز 
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 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي و البحث العممي

والمتضمف إنشاء األقساـ المكونة لمعيد العموـ االقتصادية  2014فيفري  13المؤرخ في  201وبمقتضي القرار  -
 يبازة.رية  وعمـو التسيير لدى المركز الجامعي بتوالتجا

 

 ُيـقـــــّرر
 

 1426رجب عاـ  11المؤرخ في  299-05مف المرسـو التنفيذي رقـ  33تطبيقا ألحكاـ المادة   المادة األولى:
، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد القائمة االسمية ألعضاء 2005غشت سنة  16الموافق 

 يد العمـو االقتصادية والتجارية  وعمـو التسيير لدى المركز الجامعي بتيبازة.مجمس مع
تحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس معيد العموـ االقتصادية والتجارية  وعموـ التسيير لدى المركز  :2المادة 

 الجامعي بتيبازة طبقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.
 شرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.ينشر ىذا القرار في الن :3المادة 

 2021أكتوبر  10 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 لدى المركز الجامعي بتيبازة وعمـو التسيير ئمة أعضاء مجمس معيد العمـو االقتصادية والتجاريةقا
 

 الصفة االسم والمقب
 ير المعيد، رئيسامد سمير عز الديف  -
 رئيس المجمس العممي لممعيد بمحيمر ابراىيـ -
 رئيس قسـ العمـو االقتصادية بونحاس عادؿ -
 ـو التجاريةرئيس قسـ العم فيجل عبد الحميد -
 رئيس قسـ عمـو التسيير عبد الرزاؽ مرواف -
 مديرة مخبر قويقح نادية -
 مدير مخبر لمار رضواف -
 األستاذية بقسـ العمـو التجارية ممثمة منتخبة عف األساتذة ذوي مصف راجف نصيرة -
 منتخب عف سمؾ األساتذة المساعديفممثل  ىني دمحم فؤاد -
 الطمبة خب عفممثل منت العربي نصر هللا -
 دارييف والتقنييف وعماؿ الخدماتممثمة منتخبة عف المستخدميف اإل رويزي فاطمة الزىراء -
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس معيد العموم ، 2021أكتوبر  10مؤرخ في  1098قــرار رقم 
 عي بتيبازةلدى المركز الجام 

 

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

 .تعييف أعضاء الحكومة فوالمتضم
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 2005غشت سنة  16الموافق  1426رجب عاـ  11المؤرخ في  299-05وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .منو 10الذي يحدد مياـ المركز الجامعي و القواعد الخاصة بتنظيمو و سيره، السيما المادة 

 2011غشت سنة  22الموافق  1432رمضاف عاـ  22المؤرخ في  302-11وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .منو 2والمتضمف إنشاء مركز جامعي بتيبازة، المتمـ، السيما المادة 

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

والمتضمف إنشاء األقساـ المكونة لمعيد العموـ لدى المركز  2018فيفري  14المؤرخ في  143وبمقتضي القرار  -
 .الجامعي بتيبازة، المتمـ

 قـــــّررُيـ
 

 1426رجب عاـ  11المؤرخ في  299-05مف المرسـو التنفيذي رقـ  33تطبيقا ألحكاـ المادة   المادة األولى:
، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد القائمة االسمية ألعضاء 2005غشت سنة  16الموافق 

 مجمس معيد العمـو لدى المركز الجامعي بتيبازة.
د القائمة االسمية ألعضاء مجمس معيد العمـو لدى المركز الجامعي بتيبازة طبقا لمجدوؿ الممحق بيذا تحد :2المادة 

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

 2021أكتوبر  10 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 ن زيانأ.د عبد الباقي ب
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 قائمة أعضاء مجمس معيد العموم لدى المركز الجامعي بتيبازة
 

 الصفة االسم و المقب
 مدير المعيد، رئيسا حرطاني طارؽ  -
 المجمس العممي لممعيد رئيسة كنوش حناف -
 رئيس قسـ اليندسة المدنية دمحم يونس وىاب -
 رئيس قسـ اإللكترونيؾ بمعيدي رشيد -
 رئيس قسـ ىندسة الطرائق يوسفي دمحم لميف -
 مـو الطبيعة والحياةرئيس قسـ ع العايب خميل -
 مصف األستاذية بقسـ اإللكترونيؾ ممثل منتخب عف األساتذة ذوي  مقدودة أوربيح -
 تاذية بقسـ عمـو الطبيعة والحياةممثل منتخب عف األساتذة ذوي مصف األس يبي أحمد طا -
 تاذية بقسـ عمـو الطبيعة والحياةممثل منتخب عف األساتذة ذوي مصف األس دواوي أحمد -
 منتخب عف سمؾ األساتذة المساعديفممثل  براجي عقبة -
 ثل منتخب عف الطمبةمم عميمي يوسف -
 دارييف والتقنييف وعماؿ الخدماتمنتخبة عف المستخدميف اإل ممثمة سعداوي أماؿ -

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس، 2021أكتوبر  10مؤرخ في  1099قــرار رقم 
 لدى المركز الجامعي بتيبازة معيد العموم االجتماعية واإلنسانية

 

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

  .تعييف أعضاء الحكومة فوالمتضم
 2005غشت سنة  16الموافق  1426رجب عاـ  11المؤرخ في  299-05وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 منو. 10مو و سيره، السيما المادة ياـ المركز الجامعي و القواعد الخاصة بتنظيالذي يحدد م
 2011غشت سنة  22الموافق  1432رمضاف عاـ  22المؤرخ في  302-11وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 منو. 2والمتضمف إنشاء مركز جامعي بتيبازة، المتمـ،  السيما المادة 
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 ر التعميـ العالي و البحث العممي.الذي يحدد صالحيات وزي
والمتضمف إنشاء األقساـ المكونة لمعيد العموـ االجتماعية  2014فيفري  13المؤرخ في  200وبمقتضي القرار  -

 نية لدى المركز الجامعي بتيبازة.واإلنسا
 ُيـقـــــّرر

 

 1426رجب عاـ  11المؤرخ في  299-05مف المرسـو التنفيذي رقـ  33تطبيقا ألحكاـ المادة   المادة األولى:
، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد القائمة االسمية ألعضاء 2005غشت سنة  16الموافق 

 عي بتيبازة.مجمس معيد العمـو االجتماعية واإلنسانية لدى المركز الجام
تحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس معيد العموـ االجتماعية واإلنسانية لدى المركز الجامعي بتيبازة  :2المادة 

 طبقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.
 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. :3المادة 

 2021أكتوبر  10 فيحرر بالجزائر 
 ر التعميم العالي والبحث العمميوزي

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 انية لدى المركز الجامعي بتيبازةقائمة أعضاء مجمس معيد العموم االجتماعية واإلنس
 

 الصفة  االسم والمقب 
 مدير المعيد، رئيسا بوزقزة ياسيف -
 معيدرئيسة المجمس العممي لم دروش فاطمة  -
 رئيس قسـ العمـو اإلنسانية بف سعيداني يوسف -
 رئيس قسـ االجتماعية بف زياف جماؿ -
 مدير مخبر عبورة دمحم -
 مدير مخبر خالؼ رفيق -
 ف األساتذة ذوي مصف األستاذيةة عممثمة منتخب رحالي حجيمة -
 منتخب عف سمؾ األساتذة المساعديفممثل  قرار كريـ -
 ممثل منتخب عف الطمبة عبد الرحماف بف عيسى -
 دارييف والتقنييف وعماؿ الخدماتممثل منتخب عف المستخدميف اإل طواىرية لحبيب -

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس معيد، 2021أكتوبر  10مؤرخ في  1100قــرار رقم 
 لدى المركز الجامعي بتيبازة الحقوق والعموم السياسية

 

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

  .تعييف أعضاء الحكومة فوالمتضم
 2005غشت سنة  16الموافق  1426رجب عاـ  11المؤرخ في  299-05وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 منو. 10مو و سيره، السيما المادة الذي يحدد مياـ المركز الجامعي و القواعد الخاصة بتنظي
 2011غشت سنة  22الموافق  1432رمضاف عاـ  22ي المؤرخ ف 302-11وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 منو. 2ة، المتمـ، السيما المادة والمتضمف إنشاء مركز جامعي بتيباز 
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 البحث العممي.الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي و 
والمتضمف إنشاء األقساـ المكونة لمعيد الحقوؽ والعموـ  2014فيفري  13المؤرخ في  198بمقتضي القرار و  -

  .السياسية لدى المركز الجامعي بتيبازة
 ُيـقـــــّرر

 

 1426رجب عاـ  11المؤرخ في  299-05مف المرسـو التنفيذي رقـ  33تطبيقا ألحكاـ المادة   المادة األولى:
، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد القائمة االسمية ألعضاء 2005ت سنة غش 16الموافق 

 مجمس معيد الحقوؽ والعمـو السياسية لدى المركز الجامعي بتيبازة.
تحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس معيد الحقوؽ والعموـ السياسية لدى المركز الجامعي بتيبازة طبقا  :2المادة 

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

 2021أكتوبر  10 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 اسية لدى المركز الجامعي بتيبازةقائمة أعضاء مجمس معيد الحقوق والعموم السي
 

 الصفة االسم والمقب
 حدار جماؿ -
 عاشور فاطيمة -
 حمداني ىجيرة -
 بنويس أحمد -
 حداد العيد -
 بوحية وسيمة -
 وقازي عقبة -
 قايدي زكرياء -
 لخضر بوسعيد -

 مدير المعيد، رئيسا،
 رئيسة المجمس العممي لممعيد،

 رئيسة قسـ القانوف العاـ ،
 رئيس قسـ القانوف الخاص ،

 ممثل منتخب عف األساتذة ذوي مصف األستاذية قسـ القانوف العاـ،
 ممثمة منتخبة عف األساتذة ذوي مصف األستاذية قسـ القانوف العاـ،

 مساعديف،ممثل منتخب عف سمؾ األساتذة ال
 ممثل منتخب عف الطمبة،

 ممثل منتخب عف المستخدميف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات. 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس، 2021أكتوبر  10مؤرخ في  1101قــرار رقم 
 المركز الجامعي بتيبازة معيد المغة واألدب العربي لدى

 

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

  .تعييف أعضاء الحكومة فوالمتضم
 2005غشت سنة  16الموافق  1426رجب عاـ  11المؤرخ في  299-05وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .منو 10الذي يحدد مياـ المركز الجامعي و القواعد الخاصة بتنظيمو و سيره، السيما المادة 
 2011غشت سنة  22الموافق  1432رمضاف عاـ  22المؤرخ في  302-11وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .منو 2والمتضمف إنشاء مركز جامعي بتيبازة، المتمـ،  السيما المادة 
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13مقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ وب -

 ر التعميـ العالي و البحث العممي.الذي يحدد صالحيات وزي
ربي والمتضمف إنشاء األقساـ المكونة لمعيد المغة واألدب الع 2014فيفري  13المؤرخ في  199وبمقتضي القرار  -

 الجامعي بتيبازة. لدى المركز
 ُيـقـــــّرر

 1426رجب عاـ  11المؤرخ في  299-05مف المرسـو التنفيذي رقـ  33تطبيقا ألحكاـ المادة   المادة األولى:
، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد القائمة االسمية ألعضاء 2005غشت سنة  16الموافق 

 كز الجامعي بتيبازة.مجمس معيد المغة واألدب العربي لدى المر 
تحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس معيد المغة واألدب العربي لدى المركز الجامعي بتيبازة طبقا  :2المادة 

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

 2021أكتوبر  10 فيحرر بالجزائر 
 التعميم العالي والبحث العممي وزير

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 قائمة أعضاء مجمس معيد المغة واألدب العربي لدى المركز الجامعي بتيبازة
 

 الصفة  لمقباالسم وا 
 مدير المعيد، رئيسا مقراف يوسف -
 يدرئيسة المجمس العممي لممع بوخالفة ابراىيـ -
 رئيسة قسـ المغة العربية قرمودي عبد الرحيـ -
 رئيسة قسـ األدب العربي مودع عمجية -
 ة عف األساتذة ذوي مصف األستاذيةممثمة منتخب عالؾ نصيرة -
 ألساتذة المساعديفمنتخب عف سمؾ اممثل  حجو عبد الرحماف -
 ممثمة منتخبة عف الطمبة سفراني سميمة -
 دارييف والتقنييف وعماؿ الخدماتممثمة منتخبة عف المستخدميف اإل شمباب رشيدة   -

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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  2018ديسمبر  13لمؤرخ في ا 1300يعدل القرار رقم ، 2021أكتوبر  10مؤرخ في  1102قــرار رقم 
 1الذي يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس إدارة جامعة وىران

 

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

 المعدؿ.، تعييف أعضاء الحكومة والمتضمف
والمتعمق  1984سنة  غشت 18الموافق  1404ذي القعدة عاـ  21المؤرخ في  211-84رسوـ رقـ بمقتضى الم -

 .منو 3عدؿ والمتمـ السيما المادة وسيرىا، الم 1بتنظيـ  جامعة وىراف
 2021يوليو سنة  7الموافق  1442ذي القعدة  26المؤرخ في  281-21بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

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

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

 .الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
، الذي يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس إدارة 2018ديسمبر  13المؤرخ في  1300وبمقتضى القرار رقـ  -

 ، المعدؿ.1جامعة وىراف
  

 ُيـقـــــّرر
والمذكػور أعاله،  ، المعدؿ2018ديسمبر  13المؤرخ في  1300بالقرار رقـ  يعػدؿ الجدوؿ الممحق المادة األولى:

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

 2021أكتوبر  10 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 الباقي بن زيان أ.د عبد
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

  1قائمة أعضاء مجمس إدارة جامعة وىران 
 ن:واألعضاء المعين -1

 القطاع الصفة اإلسم والمقب
 ف بالتعميـ العالي والبحث العمميالمكمممثل  الوزير  رئيس بالسكة إسماعيل -
 ممثل الوزير المكمف بالمالية عضو سعدوت دمحم -
 ممثل وزير الدفاع الوطني عضو مغني عبد هللا -
 الوزير المكمف بالتربية الوطنيةممثل  عضو أوبمعيد عبد القادر -
 مكمف بالتكويف والتعميـ المينييفممثل الوزير ال عضو فاطمي حمو -
 لعمل والتشغيل والضماف االجتماعيممثل الوزير المكمف با وعض نيف عمي -
 وظيفة العمومية واإلصالح اإلداري ممثل السمطة المكمفة بال عضو عثماني يحي -
 ممثل الوزير المكمف بالصحة عضو بودعة عبد الناصر -
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 المكمف بالشؤوف الدينية واألوقاؼممثل الوزير  عضو  عمروش مسعود -
 ممثل الوزير المكمف بالصناعة عضو  جاب هللا فريد -
 لوزيرة المكمفة بالثقافة والفنوف ممثل ا عضو صالحي بشرى  -
 والتنمية الريفية ممثل الوزير المكمف بالفالحة عضو حريزي معمر -
 ممثل الوالي عضو بوستة دمحم -

 

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

 كمية يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس، 2021أكتوبر  10مؤرخ في  1103قــرار رقم 
 اآلداب والمغات لدى جامعة الطارف

 

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

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

 39و 37مـ، ال سيما المادتاف مت، الذي يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدؿ وال2003
 .منو

، 2012يونيو سنة  4الموافق  1433رجب عاـ  14المؤرخ في  242-12وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .والمتضمف إنشاء جامعة الطارؼ

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

اآلداب والمغات والمتضمف إنشاء األقساـ المكونة لكمية  2012ديسمبر  27المؤرخ في  808وبمقتضى القرار رقـ  -
 .لدى جامعة الطارؼ

 رُيـقـــــرّ 
 

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

 القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس كمية اآلداب والمغات لدى جامعة الطارؼ.
ؼ في الجدوؿ الممحق تحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس كمية اآلداب والمغات لدى جامعة الطار : 2الـــمـادة 

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

                                              

 2021أكتوبر  10 حرر بالجزائر في
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس كمية ذيال 2021أكتوبر  10المؤرخ في  1103ممحق القرار رقم 
 اآلداب والمغات لدى جامعة الطارف

 الصفة اإلسم المقب و 
 عميد الكمية، رئيسا يـ رشيد حم -
 رئيس المجمس العممي لمكمية شنوقة سعيد -
 رئيسة قسـ المغة واألدب العربي لعبيدي فريدة -
 رئيسة قسـ األدب والمغة الفرنسية شنوؼ زوليخة -
 رئيس قسـ األدب والمغة االنجميزية جديد فؤاد -
 مدير مخبر بحث حني عبد المطيف -
 ب عف األساتذة ذوي مصف األستاذية عف قسـ المغة واألدب العربيممثل منتخ معيفي عبد الحميد -
 ممثل منتخب عف األساتذة ذوي مصف األستاذية عف قسـ المغة واألدب العربي عجمي حساف -
 ممثل منتخب عف األساتذة ذوي مصف األستاذية عف قسـ األدب والمغة االنجميزية خمدوف عبد القادر -
 خب عف األساتذة ذوي مصف األستاذية عف قسـ األدب والمغة االنجميزيةممثل منت مجابرة دمحم األميف -
 ممثمة منتخبة عف األساتذة ذوي مصف األستاذية عف قسـ األدب والمغة الفرنسية بودشيش نواؿ -
 ممثمة منتخبة عف األساتذة ذوي مصف األستاذية عف قسـ األدب والمغة الفرنسية صواـ شيرزاد -
 ة عف سمؾ األساتذة المساعديفممثمة منتخب ناجي سممى -
 ممثمة منتخبة عف سمؾ األساتذة المساعديف بوساحة نجالء -
 ممثل منتخب عف المستخدميف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات عفوف دمحم األميف -
 ممثل منتخب عف المستخدميف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات ذوايبية سفياف -
 عف الطمبة عف قسـ  المغة واألدب العربيممثل منتخب  بمغيث رضواف -
 ممثمة منتخبة عف الطمبة عف قسـ  األدب والمغة الفرنسية سعدوني ىديل -
 ممثمة منتخبة عف الطمبة عف قسـ  األدب والمغة االنجميزية ألغاـ تسنيـ  -
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 كمية يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس، 2021أكتوبر  10في  مؤرخ 1104قــرار رقم 
 العموم االقتصادية والتجارية وعموم التسيير لدى جامعة الطارف

 

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

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

 39و 37، الذي يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدؿ والمتمـ، ال سيما المادتاف 2003
 .منو

، 2012يونيو سنة  4الموافق  1433رجب عاـ  14المؤرخ في  242-12وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .والمتضمف إنشاء جامعة الطارؼ

 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
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والمتضمف إنشاء األقساـ المكونة لكمية العمـو  2012ديسمبر  27خ في المؤر  809وبمقتضى القرار رقـ  -
 .االقتصادية والتجارية وعموـ التسيير  لدى جامعة الطارؼ

  ُيـقـــــّرر
 

جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذي رقـ  39تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
 ، المعدؿ والمتمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد2003ة غشت سن 23الموافق  1424

 القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس كمية العمـو االقتصادية والتجارية وعمـو التسيير  لدى جامعة الطارؼ.
جامعة  تحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس كمية العمـو االقتصادية والتجارية وعمـو التسيير  لدى :2الــمادة 

 الطارؼ في الجدوؿ الممحق بيذا القرار.
 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. :3الــمادة 

 2021أكتوبر  10 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 الذي يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس كمية 2021أكتوبر  10المؤرخ في  1104ممحق القرار رقم 
 العموم االقتصادية والتجارية وعموم التسيير لدى جامعة الطارف

 

 الصفة المقب واإلسم 
 عميد الكمية، رئيسا قاسمي شاكر -
 رئيس المجمس العممي لمكمية خنفر مانع -
 رئيسة قسـ العمـو االقتصادية تحري صبيحة -
 رئيسة قسـ عمـو التسيير بف زارع حياة -
 ممثمة منتخبة عف األساتذة ذوي مصف األستاذية عف قسـ العمـو االقتصادية العابد برينيس شريفة -
 األساتذة ذوي مصف األستاذية عف قسـ  العمـو االقتصادية ممثمة منتخبة عف دحماني نور اليدى -
 ممثل منتخب عف األساتذة ذوي مصف األستاذية عف قسـ عمـو التسيير بحري بوبكر -
 ممثل منتخب عف األساتذة ذوي مصف األستاذية عف قسـ عمـو التسيير مموكي أوس -
 ممثل منتخب عف سمؾ األساتذة المساعديف قرقاد عادؿ -
 ممثل منتخب عف سمؾ األساتذة المساعديف عمار ياسيفأوسياؼ  -
 ممثل منتخب عف المستخدميف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات شموفي دمحم الفاتح -
 ممثمة منتخبة عف المستخدميف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات لعناني فاطمة الزىراء -
 ـو االقتصاديةممثمة منتخبة عف الطمبة عف قسـ العم بوكرش إيماف -
 ممثمة منتخبة عف الطمبة عف قسـ عمـو التسيير سمطاني سمسبيل -
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس كمية، 2021أكتوبر  10مؤرخ في  1105قــرار رقم 
 العموم والتكنولوجيا لدى جامعة الطارف

 

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

 .تعييف أعضاء الحكومة والمتضمف
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غشت سنة  23الموافق  1424جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 39و 37مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدؿ والمتمـ، ال سيما المادتاف  ، الذي يحدد2003

  .منو
، 2012يونيو سنة  4الموافق  1433رجب عاـ  14المؤرخ في  242-12وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

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

 .الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
، والمتضمف إنشاء األقساـ المكونة لكمية العمـو 2013أفريل  29المؤرخ في  278وبمقتضى القرار رقـ  -

 والتكنولوجيا لدى جامعة الطارؼ. 
 ُيـقـــــّرر

 

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

 لدى جامعة الطارؼ. القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس كمية العمـو والتكنولوجيا
تحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس كمية العموـ والتكنولوجيا لدى جامعة الطارؼ في الجدوؿ الممحق  :2الــمـادة 

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

 2021أكتوبر  10 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 الباقي بن زيانأ.د عبد 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس كمية الذي 2021أكتوبر  10المؤرخ في  1105ممحق القرار رقم 
 ة الطارفالعموم والتكنولوجيا لدى جامع

 

 الصفة اإلسم والمقب
 عميد الكمية، رئيسا لوصيف رضواني -
 رئيسة المجمس العممي لمكمية بف صغير ريـ -
 رئيس قسـ الكيمياء قناديل فوزي  -
 رئيسة قسـ الفيزياء عجمي سماح -
 رئيسة قسـ اإلعالـ اآللي شماـ شوؽ  -
 رئيسة قسـ الرياضيات صايفية وردة -
 ساتذة ذوي مصف األستاذية عف قسـ الفيزياءممثل منتخب عف األ حفص عمي -
 ممثل منتخب عف األساتذة ذوي مصف األستاذية عف قسـ الرياضيات ميري عالوة -
 ممثمة منتخبة عف سمؾ األساتذة المساعديف بمعيد صورية -
 ممثل منتخب عف المستخدميف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات سعدي فاتح -
 منتخبة عف المستخدميف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدماتممثمة  احمد مالؾ نادية -
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 ممثمة منتخبة عف الطمبة عف قسـ الكيمياء نواري ليمى -
 ممثمة منتخبة عف الطمبة عف قسـ الفيزياء حويمي منار -
 ممثمة منتخبة عف الطمبة عف قسـ اإلعالـ اآللي نواري عبير -
 الرياضياتممثمة منتخبة عف الطمبة عف قسـ  صايفية ىاجر -
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس كمية، 2021أكتوبر  10مؤرخ في  1106قــرار رقم 
 عموم الطبيعة والحياة لدى جامعة الطارف

 

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

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

 39و 37مـ، ال سيما المادتاف لمت، الذي يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدؿ وا2003
 .منو

، 2012يونيو سنة  4الموافق  1433رجب عاـ  14المؤرخ في  242-12وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .والمتضمف إنشاء جامعة الطارؼ

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

والمتضمف إنشاء األقساـ المكونة لكمية عموـ الطبيعة  2012ديسمبر  27المؤرخ في  805وبمقتضى القرار رقـ  -
 .امعة الطارؼوالحياة لدى ج

 ُيـقـــــّرر
 

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

 القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس كمية عمـو الطبيعة والحياة لدى جامعة الطارؼ.
ة لدى جامعة الطارؼ في الجدوؿ تحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس كمية عموـ الطبيعة والحيا :2الــمادة 

 الممحق بيذا القرار.
 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. :3الـــمادة 

 2021أكتوبر  10 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس كمية الذي 2021أكتوبر  10المؤرخ في  1106ممحق القرار رقم 
 عموم الطبيعة والحياة لدى جامعة الطارف

 

 الصفة المقب واإلسم 
 يساعميد الكمية، رئ نصري ىشاـ -
 رئيس المجمس العممي لمكمية سميماني عمي -
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 رئيس قسـ عمـو البيطرة رزيق فتح الديف -
 رئيس قسـ العمـو الفالحية بولحباؿ رؤوؼ -
 رئيسة قسـ عمـو البحر خاطي ويميا -
 رئيسة قسـ البيولوجيا قاسمي يسرية -
 مديرة مخبر بحث جموؿ راضية -
 مدير مخبر بحث عميات حساف -
 مخبر بحث مدير ة عوف ليمى -
 ممثل منتخب عف األساتذة ذوي مصف األستاذية عف قسـ عمـو البيطرة بوزيد رياض -
 ممثمة منتخبة عف األساتذة ذوي مصف األستاذية عف قسـ  البيولوجيا بحروف صوفيا -
 ممثل منتخب عف سمؾ األساتذة المساعديف لعرابة إسالـ -
 ممثل منتخب عف سمؾ األساتذة المساعديف بمدي منصف -
 ممثل منتخب عف المستخدميف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات بوطغاف عبد السالـ -
 ممثل منتخب عف المستخدميف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات مصدؽ فيصل -
 ممثل منتخب عف الطمبة عف قسـ عمـو البيطرة بولنوار عقيل -
 العمـو الفالحية ممثل منتخب عف الطمبة عف قسـ عمروسي لقماف سراج الديف -
 ممثل منتخب عف الطمبة عف قسـ عمـو البحر عزوز أيمف خميفة -
 ممثمة منتخبة عف الطمبة عف قسـ البيولوجيا  زعطوط ىبة هللا -
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 نة المشتركة بين القطاعاتيتضمن تعيين أعضاء المج، 2021أكتوبر  11مؤرخ في  1107قــرار رقم 
 المكمفة ببرمجة نشاطات البحث العممي والتطوير التكنولوجي وتنسيقيا وترقيتيا وتقييميا في مجاالت

 السكن، التعمير، البناء، النقل واألشغال العمومية
 

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

 .والمتضمف القانوف التوجييي حوؿ البحث العممي والتطوير التكنولوجي، المعدؿ
 2021يوليو سنة  7الموافق  1442ذي القعدة عاـ  26المؤرخ في  281-21وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 .والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة
 1992يناير سنة  13الموافق  1412رجب عاـ  8المؤرخ في  22-92وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

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

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

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

 .منو 2السكف، التعمير، البناء، النقل واألشغاؿ العمومية، ال سيما المادة 



  2021-الرابعالثالثي -النشرة الرسمية                      -مديرية الشؤون القانونية-                     وزارة التعميم العالي والبحث العممي   81

 

 ُيـقـــــّرر
 

والمذكور أعاله،  2009جواف سنة  7مف القرار الوزاري المشترؾ المؤرخ في  2تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
قطاعات المكمفة ببرمجة نشاطات البحث ييدؼ ىذا القرار إلى تعييف أعضاء المجنة المشتركة بيف ال

العممي والتطوير التكنولوجي وتنسيقيا وترقيتيا وتقييميا في مجاالت السكف، التعمير، البناء، النقل 
 واألشغاؿ العمومية.

 :بالنسبة لوزارة التعميـ العالي والبحث العممي 
 ،شافة مقيدش فوزية 
 ،بابا أحمد تورية 
 قرمي طيب شفيق،بالنسبة لوزارة الدفاع الوطني : 
 ،بالنسبة لوزارة الصناعة: موىوبي خوخة 
 ،بالنسبة لوزارة األشغاؿ العمومية: أيت قاسي مجيد 
 ،بالنسبة لوزارة السكف والعمراف والمدينة: سويسي مسعود 
 ،بالنسبة لوزارة النقل: كرمة عز الديف 
 ،بالنسبة لوزارة التكويف والتعميـ المينييف: عجيب جديد 
  ارة االنتقاؿ الطاقوي والطاقات المتجددة: شيخي مراد.بالنسبة لوز 

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

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

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يتـضمـن تجديــد تـشكـيـمـة لـجنـة الخـدمــات اإلجتـمــاعيـة  2021 أكتوبر 12مـؤرخ فـي  65رقـم قــرار 

 الشمف لدى مديرية الخدمات الجامعية 
 

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

 .المتضمف القانػػوف األساسي العاـ لموظيفة العمومية
، المحدد 1982مايو سنة  15الموافق  1402رجب عاـ  21المؤرخ في  179-82بمقتضى المرسوـ رقـ  -

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

 .المتعمق بتسييػر الخدمات االجتماعية
، 2021يوليو سنة  7الموافق  1442ذي القعدة عاـ  26المؤرخ في  281-21بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

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

سبتمبر سنة  14المؤرخ في  312-03لمخدمات الجامعية وتنظيمو وعممو، المعدؿ والمتمـ بالمرسوـ التنفيذي رقـ 
2003.            
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، 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13بمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .حيات وزير التعميـ العالي والبحث العمميالمحدد لصال

، يعدؿ ويتمـ القرار الوزاري المشترؾ المؤرخ 2016فيفري سنة  17بمقتضى القرار الوزاري المشترؾ المؤرخ في  -
، المتضمف إنشاء مديريات الخدمات الجامعية وتحديد مقرىا وقائمة اإلقامات 2004ديسمبر سنة  22في 

 .مالتياالتابعة ليا ومشتالجامعية 
، المتضمف تشكيمة أعضاء لجنة الخدمات اإلجتماعية، لػدى 2021جواف سنة  24نظػػػػػػرا لممحضر المؤرخ في  -

 مديرية الخدمات الجامعية الشمف.
 ُيـقـــــّرر

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

 األعضاء الدائمون: 
 طيب ىني مرواف -03 تريف سمير -02 العيداني عبد العزيز -01
 بف غالية نور الديف -06 سقدي معمر -05 شابي دمحم -04
 بورياح الحاج ادمحم -09 مغربي الجياللي -08 بمحاج بف زياف عبد القادر -07

 

 عضاء اإلضافيون:  األ
 رابح مزاري وليد -03 بمزرؽ دمحم -02 مداني مصطفى حبيب -01

 

 اإلمضاء عمى ىذا القرار.( سنوات إبتداء مف تاريخ 03تسري عيدة ىذه المجنة لمدة ثالث ) :3المـــــادة 
لمتعميػـ  سينشػر في النشرة الرسميةبتنفيذ ىػذا القػرار، الذي  يكمف السيػد مدير الخدمات الجامعية الشمف، :4المـــــادة 

 العالي والبحث العممي
 2021أكتوبر  12 حرر بالجزائر في

 ع/وزير التعميم العالي والبحث العممي
 األمين العام

 غوالي نور الدين
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 2021جانفي  30المؤرخ في  74ل القرار رقم يعد، 2021أكتوبر  14مؤرخ في  1108قــرار رقم 
 يتضمن تعيين اعضاء مجمس إدارة ديوان المطبوعات الجامعية

 

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

 .يتضمف تعييف أعضاء الحكومة
 2005سبتمبر سنة  26الموافق  1426شعباف عاـ  22المؤرخ في  370-05تضى المرسوـ التنفيذي رقـ وبمق -

 .منو 8و 7والمتضمف القانوف األساسي لديواف المطبوعات الجامعية، السيما المادتاف 
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
والذي يتضمف تعييف أعضاء مجمس إدارة ديواف  2021جانفي  30المؤرخ في  74وبمقتضى القرار رقـ  -

 المطبوعات الجامعية.
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 ُيـقـــــّرر
ذكور أعاله، وتحرر كما ، والم2021جانفي  30المؤرخ في  74تعدؿ المادة األولى مف القرار رقـ  المادة األولى:

 يأتي:
 (...........................بدون تغيير:.............................)المادة األولى"
 تحدد تشكيمة مجمس إدارة ديواف المطبوعات الجامعية كما يأتي:  

 السادة والسيدات:
 ميـ العالي والبحث العممي، رئيساممثل الوزير المكمف بالتع شريط رابح -
 ممثمة الوزير المكمف بالمالية بممسؾ ميدية -
 الوزير المكمف بالتربية الوطنية ممثل بدار ياسيف -
 لوزيرة المكمفة بالثقافة والفنوف ممثمة ا بف حميدة فاطمة الزىراء -
 ينييفممثل الوزيرة المكمفة بالتعميـ والتكويف الم بف دالي رضا أميف -
 التجارةممثل الوزير المكمف ب عبد العزيز محمود -
 ي لحقوؽ المؤلف والحقوؽ المجاورةالمديرة العامة لمديواف الوطن عياشية نصيرة -
 رئيس الندوة الجيوية لموسط بف تميس عبد الحكيـ -
 رئيس الندوة الجيوية لمغرب بالسكة إسماعيل -
 ة لمشرؽ رئيس الندوة الجيوي لطرش دمحم اليادي -
 لعممي والتقنيالبحث في اإلعالـ امدير مركز  بمباشير حساف -
 ممثل منتخب عف العماؿ غربي جماؿ -
 ممثل منتخب عف العماؿ عواسي مراد -

 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. :2المادة 
 2021أكتوبر  14 فيحرر بالجزائر 

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

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 درجـالتّ  دراساتفي  الّطــور الّثانـييحــّدد كيفّيـات تنظيــم ، 2021أكتوبر  14مؤرخ في  1109قــرار رقم 

 وـو والّتـدّرج فيـفي الّطـب وتقييم
 

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

 .القانوف التوجييي لمّتعميـ العالي والبحث العممي، المعّدؿ والمتّمـ
والمتضّمف  1971 غشت سنة 25الموافق  1391رجب عاـ  4المؤّرخ في  215-71 وبمقتضى المرسوـ رقـ -

 .س الّطبّية، المعّدؿو الّدر  تنظيـ
 2021جويمية  7الموافق  1442ذي القعدة عاـ  26خ فػي المػؤرّ  281-21مػرسػـو الػرئاسػي رقـ بمقتضى الو  -

 .ف تعييف أعضاء الحكومةالمتضمّ و 
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 2013يناير سنة  30 الموافق 1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤّرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .حث العممير الّتعميـ العالي والبالذي يحّدد صالحيات وزي

في الّدراسات  تّدرجات تنظيـ وتقييـ والالذي يحّدد كيفيّ  1987غشت سنة  3وبمقتضى القرار المؤّرخ في  -
 .الجامعية

تنظيـ الّدراسات في مرحمة الّتدّرج في كيفّيات الذي يحّدد  1993يونيو سنة  13وبمقتضى القرار المؤّرخ في  -
 .الّطب وكيفّيات تقييميا والّتدّرج فييا

الذي يحّدد كيفيات تنظيـ الّطور األّوؿ في مرحمة  2018ديسمبر  25المؤّرخ في  1381بمقتضى القرار رقـ و  -
 .رج فيوج في الطب وتقييمو والتدّ ر دّ تال

في مرحمة  الثانيةنة لمسّ  التعميـبرنامج  يحّددالذي  2019يوليو سنة  07خ في المؤرّ  1058وبمقتضى القرار رقـ  -
 .الّطب الّتدرج في

في  الثػانيػةة ػنات لمسّ ػػراسـ الدّ ػػات تنظيػكيفيّ يحػػّدد الذي  2020جانفي  19المػػؤّرخ في  04رقػـ  بمقتضى القرارو  -
 .يػػاج فيدرّ ػوالتّ  يػاب وتقييمػفي الطّ  جدرّ ػة التّ ػمرحم

في مرحمة  ةلثاالثنة لمسّ  التعميـبرنامج  يحّددالذي  2020أكتوبر  26المػػؤّرخ في  786رقػـ  وبمقتضى القرار -
 .الّطب الّتدرج في

في  ةػػالثة الثّ ػنات لمسّ ػراسالذي يحػػّدد كيفّيػات تنظيػػـ الدّ  2020أكتوبر  26المػػؤّرخ في  789رقػـ  وبمقتضى القرار -
 .درج في الّطػب وتقييميػا والتّػدّرج فييػػاػمرحمػة التّ 

في مرحمػة التّػدرج  الّرابعػةة ػنلمسّ  الّتعميػـج ػد برنامالذي يحدّ  2021 غشت 8المؤّرخ في  914 وبمقتضى القرار رقـ -
 .الّطػػب في

 ُيـقـــــّرر
ب وتقييمو والتدرج درج في الطّ التّ  دراساتفي الّطور الّثاني نظيـ تييدؼ ىذا القرار إلى تحديد كيفيات  المادة األولى:

 فيو.
 ل األولـالفص
 مةعا أحكام

راسات التدرج في الطب، دراسات السنة الرابعة والسنة الخامسة والسنة يتضمف الطور الثاني في د :2المادة 
( سنوات متبوعة 03السادسة طب. يستغرؽ الطور الثاني في دراسات التدرج في الطب مدة ثالث )

 بتربص داخمي مدتو سنة.
 يسبق الطور الثاني بطور أوؿ في دراسات التدرج في الطب.

 .وعياديفي شكل نظري  ي دراسات التدرج في الطباني فر الثّ و تدريس برنامج الطّ  يتـ :3المادة 
 واحد أو أكثر. بتخصصالتعميمية تتعمق الوحدة  :4المادة 

 .عيادياتعميما  ا ونظري اتعميموتتضمف 
 لنظري والعيادي.لمتعميـ ا ساعيخصص حجـ ي :5المادة 
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 يـانالثّ  لُ ـالفص
عـسجيالتّ   لـسجيادة التّ ـل وا 

 دراسات فياني ور الثّ سجيل في الطّ التّ ب راسات في الطّ ور األوؿ في الدّ الطّ طمبة الناجحيف في يمكف ال :6المادة 
 المذكور أعاله. 2018ديسمبر  25المؤرخ في  1381مقرار رقـ ل وفقا بالطّ  في درجلتّ ا

 سنة جامعية. مبة في كلّ ا عادة تسجيل الطّ و سجيل التّ  يتـّ  :7المادة 
 .عمى إثر كل سنة جامعية تسمـ لمطالب شيادة مدرسية

 ثـالالثّ  لُ ـالفص
 مـعميالتّ تنظيم 

برامج التعميـ النظري والتربص العيادي ب الطّ  في درجلتّ ا دراسات اني فيور الثّ في الطّ يتضمف التعميـ  :8المادة 
 مايمي:

 :التعميم النظري  -1
ل أو تعمـ التفكير يتضمف تنظيـ التعميـ النظري، المحاضرات واألعماؿ الموجية في شكل حل المسائ

 بطاقات.عروض وا عداد تقديـ العيادي و/أو ورشات عمل مع 
، وىي يةالتعميم الوحدةبشكل فردي أو في مجموعات حسب تنظيـ وا عداد بطاقات العروض تقديـ يمكف 

 غرض تكويني. ذاتإلزامية و 
 .ارياإجبـ التفكير العيادي يتعم وحصص ورشاتالاألعماؿ الموجية و يعد الحضور في حصص 

 .تعميميا بصفة موازيةبالنسبة لموحدات التي تتضمف عدة تخصصات، يتـ 
و/أو حصص تعميـ  األعماؿ الموجية حصص (1/3تغيب عف أكثر مف ثمث )الال يسمح ألي طالب 

 غياب مبرًرا.الولو كاف  حتى اجتياز االختبارات الكتابية لموحدة التعميمية، التفكير العيادي
 حضوري يمكف ضماف ىذا التعميـ وفق النمط الالنظري.  التعميـتشفائييف الجامعييف األساتذة االسيضمف 

 و/أو المختمط.
 التعميـ وفق النمط المختمط ىو مزج بيف التعميـ الحضوري والتعميـ عف بعد.

 لمبرنامج. طبقايحّدد الحجـ الساعي لكّل وحدة تعميمية نظرية 
 :التربص العيادي -2

أثناء الفعمية،  ساعات العمل عميـ بجانب سرير المريض وبالفحص وأثناءعف طريق الت التربص يحدد
 .المناوبة

 .في شكل محاكاة طبية اأيًضا تكوين يتضمفكما يمكف أف 
 حضوري.بشكل يجري و  االتربص العيادي إلزامييعد 
في و  موميةىياكل الصحة الع الجامعية و/أو اإلستشفائيةيياكل الالتربص العيادي عمى مستوى  يجري 

 الفحوصات.و/أو عف طريق  العادية أو اليومية االستشفائيةالوحدات 
وتكوف موضوع  ية بالتنسيق مع مسؤولي الوحدات التعميميةمف طرؼ الكمّ  العموميةتحدد ىياكل الصحة 

 حة.مديرية الّص وصاية مع المؤسسات الصحية تحت  يةاتفاق
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التربص مف طرؼ الفرقة البيداغوجية  ف عمىمشرفيالتعييف و  خالؿ التربص العيادي مسار التكويف يحدد
 لممصمحة تحت إشراؼ رئيس المصمحة وبالتنسيق مع لجنة التربصات.

 موجييف. و/أوالتربص عمى الطمبة أثناء التربص العيادي مف قبل مشرفيف  تأطيريتـ 
 .يالستحقاقاحسب الترتيب  العيادي ياديف التربصلمالطمبة  توجيويتـ  

 المتاحة. لإلمكانيات المحميةالعيادي وفًقا ينظـ التربص 
 يمكف أف يكوف التربص العيادي: 

 الجاري  النظري التعميـ مياديف التربص العيادي مع توافق : امتزامن، 
 بشكل مستقل عف التعميـ الجاري. العيادي غير متزامف: يوزع الطمبة عمى كافة مياديف التربص 

 جامعي. استشفائي ىو أستاذالمشرؼ عمى التربص  :9المادة 
 المشرؼ عمى التربص:

 العيادي، تعمميـيشرؼ عمى تأطير الطمبة أثناء  -
 :مف خالؿ التعميـرئيس المصمحة في تنظيـ يساعد  -

  التعميـ وتطبيق البرامجات طانشتوزيع، 
  الطمبة ومواظبةلمراقبة وضع نظاـ، 
 اعدة األساتذة بمسعف الكفاءات المكتسبة مف قبل الطمبة  صمةو حبشكل منتظـ  إعداد

 .اآلخريف والموجييف
 جنة لمرئيس المصمحة و ويسمـ ل في تقرير التقييـف ىذا دوّ ات الموجييف. ي  طاتقييـ نش تنفيذ

 التربصات.
 أو مقيـ في نياية الطور.العمومية لصحة افي طبيب عاـ أو أخصائي ىو و الموجّ  :10المادة 

 بة تحت إشراؼ األستاذ المشرؼ عمى التربص.تأطير الطمفي و العيادي  التعميـفي  يشارؾ الموجو
خضوعو  بعد اترئيس لجنة التربصيسمـ مف قبل حصوؿ عمى تأىيل مسبق الموجو التعييف ليشترط 

 .الكمية تضمنو ابيداغوجيفي ال المدى تكويف قصيرل
 لمتأطير، تسمـ لمموجو شيادة تأطير. ةمينياية كل سنة فعإثر عمى 

 البيداغوجية.مع المجاف بالتنسيق ربصات لجنة التّ  ف طرؼمالعيادية  تنظيـ التربصات :11المادة 
، مف رؤساء في دراسات التدرج في الطب الّطور الّثاني مف ثالثال لمسنوات ممثمةكتتكوف ىذه المجنة، 

 التربص. ف عمىمشرفيالالمصالح و 
 تقـو لجنة التربص بالمياـ التالية:

بالتنسيق مع المجاف والمصادقة عمييا الخارجية  االستشفائيةو  االستشفائيةتحديد مياديف التربصات  -
 البيداغوجية،

 والموجييف، التربص ف عمىمشرفيالقائمة مسؾ وتحييف  -
 ،ليذا الغرضنموذج معد حسب والطمبة األساتذة تقييـ التربصات العيادية مع  -
 .قسـ الّطبرسالو إلى رئيس ا  و والموجييف  التربص ف عمىمشرفياللطمبة و اتقييـ لتقرير سنوي شامل  إعداد -
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دفتر في الواردة الب المكتسبة مف قبل الطّ  الكفاءاتالتربص العيادي عمى أساس المصادقة عمى تـ ت :12المادة 
 الدراسات الطبية.في تربص الّطور الّثاني 

لطور الثاني في ا في دفتر تربص ةمحدد ي، كما ىخاصةة و يإلى نوعيف، عرض الكفاءاتتنقسـ ىذه 
 .اسات الطبيةالدر 

( المدة المقررة لمتربص 1/3ال يمكف المصادقة عمى التربص العيادي لمطالب إذا تغيب أكثر مف ثمث ) :13المادة 
 .امبرر ولو كاف الغياب حتى العيادي، 

 عـابالرّ  لُ ـالفص
 اديـص العيـربري والتّ ـظم النّ ـعميالتّ  مـتقيي

 التربصات العيادية. النظري وعالمات التعميـعالمات  عمىية التعميمالوحدات تقييـ  يرتكز :14لمادة ا
 :بتوليف بينيابأحد األشكاؿ التالية أو  ظري النّ  التعميـيمكف إجراء تقييـ  :15المادة 

 االختيارات،أسئمة متعددة  -
 ،أجوبة ذات أىداؼ مشتركةو أسئمة  -
 ،حاالت عيادية -
 .اختبارات التوافق النصي -
 المجاف البيداغوجية. ، مف صالحياتاألسئمة عمىالمصادقة كذا و مدة االختبار تناسب  تسييريعد 

كل اختبار عمى ش( أسابيع 09مدتيا تسعة )أو تساوي النظري لموحدات التي تقل  التعميـيتـ تقييـ  :16المادة 
 .الدراسي واحد، في نياية المسار

 في ىذا االختبار. 10/20 إذا تحصل الطالب عمى عالمة تساوي أو أعمى التعميـ ىذا تتـ المصادقة عمى
( أسابيع عمى شكل اختباريف، األوؿ في 09مدتيا تسعة ) تفوؽ النظري لموحدات التي التعميـ يتـ تقييـ 

 .نيايتوعند منتصف المسار الدراسي والثاني 
 في ىذيف االختباريف. 10/20 تفوؽ إذا تحصل الطالب عمى عالمة تساوي أو  التعميـتتـ المصادقة عمى 

يحق  ،النظري  العمل التي تمي االمتحاف ( أياـ03في غضوف ثالثة )و  قانونا في حالة الغياب المبرر :17المادة 
فقط و/ أو الدورة اإلستدراكية في نياية السنة  مرة واحدةالموالية الدورة العادية  امتحاناتلمطالب اجراء 

   لدى مصالح الدراسة إلزاميا.لطالب مف قبل اإلجراء اإلختبار التسجيل في ىذه الحالة، يكوف . الجامعية
 وىذا طواؿ فترة التربص.أو بالمحاكاة العيادية عمى مريض حقيقي  الكفاءاتيمكف إجراء تقييـ اكتساب  :18المادة 

 تخضع المصادقة عمى التربص العيادي لما يمي:
 ،( فترات التربص2/3الحضور الفعمي لما ال يقل عف ثمثي ) -
 ،باتالمصادقة عمى كل المناو  -
 الواردة الكفاءاتمف  عمى األقل٪ 70والتي تتوافق مع اكتساب  عمى األقل 10/20الحصوؿ عمى عالمة  -

٪ مف 70 أكثر مفاذا تحصل الطالب عمى  10/20العالمة  أف تفوؽ ىذهيمكف  .في دفتر التربص
 الكفاءات المطموبة.

 لتربص.ا عمى مشرؼالقبل في شكل مقابمة مف  استدراكيفي حالة الرسوب، يتـ تنظيـ اختبار  
 إعادة التربص العيادي. تأكيد الرسوب، يتـّ  إذا تـّ 
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المصادقة بعد تقييمي  ذو طابععيادي موضوعي منظـ اختبار في نظاـ التدريس المتزامف، يتـ تنظيـ  :19المادة 
 نياية كل وحدة تعميمية. عندالتربص العيادي، عمى 

بعد تقييمي ذو طابع عيادي موضوعي منظـ  اختباريـ في نظاـ التدريس غير المتزامف، يتـ تنظ
 نياية السنة الجامعية. عندجميع التربصات العيادية  المصادقة عمى

 :يةالتعميموحدات الالمصادقة عمى  :20المادة 
الذي يشمل االختبار النظري واالختبار العيادي عمى  مصادقةالتعميـ ىي مشروطة لموحدة عمى مصادقة ال

 عيادي موضوعي منظـ. واختبارالتربص العيادي  تيعالم عمى
 العيادية.االختبارات  ال يسمح بالتعويض بيف االختبارات النظرية و

 .ييفعياد تربصيفالتداخل بيف بال يسمح 
 .عيادياأو  انظريً  سواء كافالمكتسب في حالة الرسوب، يحتفع الطالب باالختبار 

أف يتقدـ إلجراء اختبارات الدورة لمطالب يحق المنظـ،  في حالة الرسوب في الفحص العيادي الموضوعي
 في نياية السنة الجامعية. االستدراكيةو/أو الدورة مرة واحدة فقط الموالية  العادية

 .إلزامًيا الدراسةلدى مصالح الطالب  طرؼمف  إلجراء االختبار ، يعد التسجيلفي ىذه الحالة
 :ؿ السنوي حساب المعدّ  :21المادة 

االختبارات  عمييا في كلّ المحصل المعدؿ السنوي لالختبارات النظرية بتقسيـ مجموع العالمات  بحسايتـ 
 عمى عدد الوحدات. الجامعيةلمسنة النظرية 

التربصات  عمييا فيالمحصل  عالماتالالعيادية مف خالؿ معدؿ المعدؿ السنوي لالختبارات  حسابيتـ 
  .ي المنظـالفحص العيادي الموضوععالمات العيادية و 

ختيار مياديف مف أجل ااالختبارات النظرية والعيادية( بترتيب الطمبة السنوي العاـ )معدؿ يسمح المعدؿ 
 التربص.

 سـالخام لُ ـالفص
 بات الطّ ـراسدّ في ي ـانـور الثّ ـالطّ في درج ـتال

 

  :االنتقاؿ إلى السنة الموالية لممصادقة عمىيخضع  :22المادة 
 ،نظري الالتعميـ  -
 خالؿ السنة الجامعية.المنجزة التربصات العيادية والمناوبات والفحص العيادي الموضوعي المنظـ  -
أسبوًعا مف  (12اثنى عشر ) ال يمكف أف تتجاوزالتي بػ "ديوف" لسنة الموالية با االلتحاؽسمح لمطالب ي  

 .العيادية( أسابيع مف التربصات 09النظري و/أو تسعة )التعميـ 
 إذا: مؤجال طالبليعتبر ا :23المادة 

 ،تربص عياديأي أي اختبار نظري و/أو ينجح في لـ  -
 أسبوًعا مف التربص العيادي. (24ف )يأربعة وعشر  صادؽ عمى أقل مف إذا -
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 الّسـادس لُ ـالفص
 انتقاليــةام ــأحك

 :التالية نتقاليةاـ اإليخضع ىؤالء لألحك، القرارىذا صدور في حالة رسوب الطمبة المسجميف قبل تاريخ  :24المادة 
 ،(والعيادية)العالمات النظرية  في المقاييس المكتسبةالعالمات بيحتفع ىؤالء الطمبة  -
غير  المقاييس فيالنظري ويتـ تقييميـ فقط  بالتعميـدمج ىؤالء الطمبة في النظاـ الجديد فيما يتعمق  يتـّ  -

 .المكتسبة
مف  ب ابتداءً درج في الطّ التّ  دراساتاني في ور الثّ الطّ في  المسجميف مبةعمى الطّ  القرارتسري أحكاـ ىذا  :25المادة 

 .2022-2021 السنة الجامعية
 . القرارألحكاـ ىذا السابقة ت مغى جميع األحكاـ  :26المادة 
 مف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف بوزارة التعميـ العالي والبحث العممي ومديري مؤسسات ف كلّ كمّ ي   :27المادة 

 ىذا القرار. بتطبيقفيما يخصو،  ، كلّ لتعميـ العالي المعنيةا
 ينشر ىذا القرار في الّنشرة الّرسمية لمّتعميـ العالي والبحث العممي. :28المادة 

 2021أكتوبر  14 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بن زيان

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يتضمن ، 2021أوت  5مؤرخ في ال 910قرار رقم يعدل ال، 2021أكتوبر  14مؤرخ في  1110قــرار رقم 

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

 

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

 .القانوف التوجييي حوؿ البحث العممي والتطوير التكنولوجي، المعدؿ
 2021يوليو سنة  7الموافق  1442ذي القعدة عاـ  26المؤرخ في  281-21وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 .والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة
 1992يناير سنة  13الموافق  1412رجب عاـ  8المؤرخ في  22-92وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

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

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

ة المشتركة بيف والمتضمف إنشاء المجن 2009جواف سنة  7وبمقتضى القرار الوزاري المشترؾ المؤرخ في  -
القطاعات المكمفة ببرمجة نشاطات البحث العممي والتطوير التكنولوجي وتنسيقيا وترقيتيا وتقييميا في مجاالت 

 .منو 2ـ األحياء، ال سيما المادة الصحة وعمو 
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يف أعضاء المجنة المشتركة بيف القطاعات والمتضمف تعي 2021أوت  5مؤرخ في ال 910قرار رقـ وبمقتضى ال -
كمفة ببرمجة نشاطات البحث العممي والتطوير التكنولوجي وتنسيقيا وترقيتيا وتقييميا في مجاالت الصحة الم

 وعمـو األحياء.
 

 ُيـقـــــّرر
 

وتحرر كما  والمذكور أعاله،  2021أوت  5المؤرخ في  910تعدؿ المادة األولى مف القرار رقـ  المادة األولى:
 يأتي:

 (.................................بدون تغيير......................)......... المادة األولى:"
يف أعضاء المجنة المشتركة بيف القطاعات المكمفة ببرمجة نشاطات البحث العممي والتطوير يع 

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

 رعزيون عما 
 جكون عبد الحميد 
  :صديقي كريمةبالنسبة لوزارة الدفاع الوطني 
  :كشرود بشيربالنسبة لوزارة الصناعة 
  :رشيد احمدبالنسبة لوزارة التجارة وترقية الصادرات 
  :ىاشيمي كريم قدوربالنسبة لوزارة الفالحة والتنمية الريفية 
  :الدين إسماعيل نوربالنسبة لوزارة الصحة 
  :كسال رضابالنسبة لوزارة الصناعة الصيدالنية 

 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.   :2المادة 
 2021أكتوبر  14 فيحرر بالجزائر 

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

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  2021سبتمبر  27المؤرخ في  1002يعدل القرار رقم ، 2021أكتوبر  14مؤرخ في  1111قــرار رقم 

 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة جامعة تامنغست
 

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

  .تعييف أعضاء الحكومة والمتضمف
، 2020نوفمبر سنة  22الموافق 1442ربيع الثاني عاـ  6المؤرخ في  336-20بمقتضى المرسوـ رقـ و  -

 .منو 3المتضمف إنشاء جامعة تامنغست، السيما المادة 
غشت سنة  23الموافق  1424دى الثانية عاـ جما 24المؤرخ في  279-03التنفيذي رقـ  بمقتضى المرسـوو  -

 .منو 12 ، الذي يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدؿ والمتمـ، السيما المادة2003
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 2013 يناير سنة، 30الموافق  1434اـ ربيع األوؿ ع 18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .التعميـ العالي والبحث العممي يرالذي يحدد صالحيات وز 

مجمس إدارة  عضاءالذي يحدد القائمة اإلسمية أل 2021سبتمبر  27المؤرخ في  1002وبمقتضى القرار رقـ  -
 جامعة تامنغست.

 ُيـقـــــّرر
 أعاله، كما ىو ، والمذكػور2021سبتمبر  27المؤرخ في  1002يعػدؿ الجدوؿ الممحق بالقرار رقـ  المادة األولى: 

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

 2021أكتوبر  14 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 

 قائمة أعضاء مجمس إدارة جامعة تامنغست
 ن:وناألعضاء المعي -1

 القطاع الصفة اإلسم والمقب
 بالتعميـ العالي والبحث العممي ممثل الوزير المكمف رئيس بف برطاؿ جماؿ -
 اليةممثل الوزير المكمف بالم عضو عازب سمير -
 ممثل الوزير المكمف بالعدؿ عضو عقباوي دمحم باي -
 ويف والتعميـ المينييفممثل الوزير المكمف بالتك عضو مرموري غازي  -
 وظيفة العمومية واإلصالح اإلداري ممثل السمطة المكمفة بال عضو طاىير عمي -
 ممثمة الوزير المكمف بالتربية الوطنية عضو بوصبيعات سكتو -
 والتشغيل والضماف االجتماعي ممثل الوزير المكمف بالعمل وعض ورقة بوجمعة -
 ممثل وزير المكمف بالصحة عضو زناقي مصطفى -
 د والمواصالت السمكية والالسمكيةممثل وزير المكمف بالبري عضو بوقموؼ بالؿ -
 بالتجارة وترقية الصادرات ممثل الوزير المكمف عضو بف دوينة عاشور -
 بالبيئة لوزيرة المكمفةممثل ا عضو بف الشيخ عمر -
 بالصناعة ممثل الوزير المكمف عضو بسودي عبد هللا -
 بالثقافة والفنوف  ممثمة الوزيرة المكمفة عضو بمباؿ دمحم -
 بالرقمنة واإلحصائياتممثل الوزير المكمف  عضو قزيـ فاتح الديف -
 الناشئة المعرفة والمؤسسات ممثمة الوزير المنتدب لدى الوزير األوؿ المكمف بإقتصاد عضو أرحاب نسيمة -
 األوؿ المكمف بالمؤسسات المصغرة ممثل الوزير المنتدب لدى الوزير عضو مغني زكريا -
 ممثل الوالي. عضو ديغامشة عزوز -

 

 ."........................................والباقي بدون تغيير......................................."
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 يحّدد القائمة االسمية ألعضاء الّمجنة العممية، 2021أكتوبر  14مؤرخ في  1112قــرار رقم 
 الـوادي-بجامعة حمــة لخضـر لقسم الرياضيات بكمية العمــوم الدقيقة

 

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

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

 .معّدؿ والمتّمـنظيميا وسيرىا، الالذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بت 2003
الذي  2012يونيو سنة  4الموافق  1433رجب عاـ  14المؤرخ في  243-12وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .المعّدؿ والمتّمـ يتضّمف إنشاء جامعة الوادي،
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .ير التعميـ العالي والبحث العمميصالحيات وز  الذي يحدد
وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالّمجنة العممية لقسـ الرياضيات بكمية العمػػوـ الدقيقة بجامعة حمػػة  -

 .2021جواف  03الػوادي المؤّرخ في  -لخضػر
 

 ُيـقـــــّرر
 

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

 -القائمة االسمية ألعضاء الّمجنة العممية لقسـ الرياضيات بكمية العمػػوـ الدقيقة بجامعة حمػػة لخضػر
 الػوادي.

 -حمػػة لخضػر تحّدد القائمة االسمية ألعضاء الّمجنة العممية لقسـ الرياضيات بكمية العمػػػػوـ الدقيقة بجامعة :2المادة 
 الػوادي، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.

ىذا  الػوادي، كل فيما يخصو، بتطبيق-يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف ومدير جامعة حمػػة لخضػر :3المادة 
 ر الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.القرا

 2021أكتوبر  14 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بن زيان
                                                                                                                                 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 الذي يحّدد القائمة االسمية ألعضاء الّمجنة العممية 2021أكتوبر  14مؤرخ في  1112ممحــق بالقـرار رقـم 
 الـوادي-بجامعة حمــة لخضـر يات بكمية العمــوم الدقيقةالرياض لقسم

 

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجنة العممية لمقسـ نيس لميف 1
 رئيس القسـ بموؿ السعيد 2
 أستاذ محاضر قسـ "أ" حاج عمار التجاني 3
 أستاذ محاضر قسـ "أ" زاوش الميدي 4
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 قسـ "أ" أستاذ محاضر عازب أحمد عبد العزيز 5
 أستاذ محاضر قسـ "أ" لطوفة ياسيف 6
 أستاذ مساعد قسـ "أ" جديدي دمحم ياسيف 7
 أستاذ مساعد قسـ "أ" مسعي عوف دمحم الصالح 8

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 عضاء الّمجنة العمميةيحّدد القائمة االسمية أل، 2021أكتوبر  14مؤرخ في  1113قــرار رقم 

 الـوادي-بجامعة حمــة لخضـر لقسم اإلعالم اآللي بكمية العمــوم الدقيقة
 

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

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

 .نظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـالذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بت 2003
ذي ال 2012يونيو سنة  4الموافق  1433رجب عاـ  14المؤرخ في  243-12وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .المعّدؿ والمتّمـ يتضّمف إنشاء جامعة الوادي،
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .ير التعميـ العالي والبحث العمميالذي يحدد صالحيات وز 
بكمية العمػػوـ الدقيقة بجامعة حمػػة  اإلعالـ اآلليوبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالّمجنة العممية لقسـ  -

 .2021ماي  30الػوادي المؤّرخ في  -لخضػر
 

 ُيـقـــــّرر
جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذي رقـ  48تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:

ذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد ، المعّدؿ والمتّمـ، والم2003غشت سنة  23الموافق  1424
 -بكمية العمػػـو الدقيقة بجامعة حمػػة لخضػر القائمة االسمية ألعضاء الّمجنة العممية لقسـ اإلعالـ اآللي

 الػوادي.
ػػة بكمية العمػػػػوـ الدقيقة بجامعة حم تحّدد القائمة االسمية ألعضاء الّمجنة العممية لقسـ اإلعالـ اآللي :2المادة 

 الػوادي، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار. -لخضػر
ىذا  الػوادي، كل فيما يخصو، بتطبيق-يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف ومدير جامعة حمػػة لخضػر :3المادة 

 القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
 

 2021أكتوبر  14 فيحرر بالجزائر 
 ير التعميم العالي والبحث العمميوز 

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 ألعضاء الّمجنة العممية الذي يحّدد القائمة االسمية 2021أكتوبر  14المؤرخ في  1113ممحــق بالقـرار رقـم 
 الـوادي-بجامعة حمــة لخضـر لقسم اإلعالم اآللي بكمية العمــوم الدقيقة

 

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجنة العممية لمقسـ مفتاح دمحم شرؼ الديف 1
 رئيس القسـ مديمح الساسي 2
 أستاذ  خالدي دمحم خير الديف 3
 سـ "أ"أستاذ محاضر ق عباس مسعود 4
 أستاذ محاضر قسـ "أ" لعويد عبد القادر  5
 أستاذ محاضر قسـ "ب" يعقوب دمحم األميف 6
 أستاذ مساعد قسـ "أ" برجوح شفيق 7
 أستاذ مساعد قسـ "أ" خاليفة عبد الناصر 8

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يحّدد القائمة االسمية ألعضاء الّمجنة العممية، 2021كتوبر أ 14مؤرخ في  1114قــرار رقم 

 الـوادي-لقسم العموم التجارية بكمية العمــوم االقتصادية والتجارية وعموم التسيير بجامعة حمــة لخضـر
 

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

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

 .الذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ 2003
الذي  2012يونيو سنة  4الموافق  1433رجب عاـ  14المؤرخ في  243-12رقـ  وبمقتضى المرسوـ التنفيذي -

 .المعّدؿ والمتّمـ يتضّمف إنشاء جامعة الوادي،
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .ميالذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العم
وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالّمجنة العممية لقسـ العموـ التجارية بكمية العمػػوـ االقتصادية والتجارية  -

 .2021ماي  25الػوادي المؤّرخ في  -وعمـو التسيير بجامعة حمػػة لخضػر
 

 ُيـقـــــّرر
 

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

القائمة االسمية ألعضاء الّمجنة العممية لقسـ العموـ التجارية بكمية العمػػوـ االقتصادية والتجارية وعمـو 
 الػوادي.-لخضػرالتسيير بجامعة حمػػة 

تحّدد القائمة االسمية ألعضاء الّمجنة العممية لقسـ العمـو التجارية بكمية العمػػـو االقتصادية والتجارية  :2المادة 
 الػوادي، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار. -وعمـو التسيير بجامعة حمػػة لخضػر
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ىذا  الػوادي، كل فيما يخصو، بتطبيق-معة حمػػة لخضػريكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف ومدير جا :3المادة 
 القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

 2021أكتوبر  14 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 الذي يحّدد القائمة االسمية ألعضاء الّمجنة العممية 2021أكتوبر  14المؤرخ في  1114ممحــق بالقـرار رقـم 
 الـوادي-لخضـر العموم التجارية بكمية العمــوم االقتصادية والتجارية وعموم التسيير بجامعة حمــة لقسم

 

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجنة العممية لمقسـ دفرور عبد النعيـ 1
 رئيس القسـ األسود دمحم 2
 أستاذ محاضر قسـ "أ" عابي خميدة 3
 أستاذ محاضر قسـ "أ" محموس زكية 4
 أستاذ محاضر قسـ "أ" بف بردي حناف 5
 "ب"أستاذ محاضر قسـ  بمحبيب عبد الكامل 6
 أستاذ مساعد قسـ "أ" كراـ عبد الرازؽ  7
 أستاذ مساعد قسـ "أ" األسود عبد الحميـ 8

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يحّدد القائمة االسمية ألعضاء الّمجنة العممية، 2021أكتوبر  14مؤرخ في  1115قــرار رقم 

 الـوادي-العمــوم االقتصادية والتجارية وعموم التسيير بجامعة حمــة لخضـرلقسم عموم التسيير بكمية 
 

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

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

 .الذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ 2003
الذي  2012يونيو سنة  4الموافق  1433رجب عاـ  14المؤرخ في  243-12وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .المعّدؿ والمتّمـ عة الوادي،يتضّمف إنشاء جام
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
العمػػوـ االقتصادية والتجارية بكمية  وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالّمجنة العممية لقسـ عموـ التسيير -

 .2021ماي  25الػوادي المؤّرخ في  -وعمـو التسيير بجامعة حمػػة لخضػر
 

 ُيـقـــــّرر
جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذي رقـ  48تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:

ـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد ، المعّدؿ والمتمّ 2003غشت سنة  23الموافق  1424
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بكمية العمػػوـ االقتصادية والتجارية وعمـو  القائمة االسمية ألعضاء الّمجنة العممية لقسـ عموـ التسيير
 الػوادي.-التسيير بجامعة حمػػة لخضػر

ية العمػػوـ االقتصادية والتجارية وعمـو بكم تحّدد القائمة االسمية ألعضاء الّمجنة العممية لقسـ عمـو التسيير :2المادة 
 الػوادي، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.-التسيير بجامعة حمػػة لخضػر

ىذا  الػوادي، كل فيما يخصو، بتطبيق -يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف ومدير جامعة حمػػة لخضػر :3المادة 
 العالي والبحث العممي.القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ 

 2021أكتوبر  14 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 الذي يحّدد القائمة االسمية ألعضاء الّمجنة العممية 2021أكتوبر  14المؤرخ في  1115ممحــق بالقـرار رقـم 
 الـوادي -عموم التسيير بكمية العمــوم االقتصادية والتجارية وعموم التسيير بجامعة حمــة لخضـر لقسم

 

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجنة العممية لمقسـ حمزة بالي 1
 رئيس القسـ يش ربيعبوصبيع العا 2
 أستاذ محاضر قسـ "أ" العيد غربي 3
 أستاذ محاضر قسـ "أ" كماؿ ديدة 4
 أستاذ محاضر قسـ "أ" عبد الحكيـ شاىد 5
 أستاذ محاضر قسـ "أ" زكرياء مسعودي 6
 أستاذ مساعد قسـ "أ" نوة وليد مرتضى 7
 أستاذ مساعد قسـ "أ" عازب الشيخ أحمد 8

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يحّدد القائمة االسمية ألعضاء الّمجنة العممية، 2021أكتوبر  14مؤرخ في  1116قــرار رقم 

 الـوادي-بجامعة حمــة لخضـر لقسم العموم االجتماعية بكمية العمـوم االجتماعية واإلنسانية
 

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

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

 .صة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـالذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخا 2003
الذي  2012يونيو سنة  4الموافق  1433رجب عاـ  14المؤرخ في  243-12وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .المعّدؿ والمتّمـ يتضّمف إنشاء جامعة الوادي،
 2013اير سنة ين 30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالّمجنة العممية لقسـ العموـ االجتماعية بكمية العمػوـ االجتماعية  -

 .2021ماي  25الػوادي المؤّرخ في  -واإلنسانية بجامعة حمػػة لخضػر
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 ُيـقـــــّرر
جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذي رقـ  48تطبيقا ألحكاـ المادة  ولى:المادة األ 

، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد 2003غشت سنة  23الموافق  1424
االجتماعية واإلنسانية  القائمة االسمية ألعضاء الّمجنة العممية لقسـ العموـ االجتماعية بكمية العمػوـ

 الػوادي.-بجامعة حمػػة لخضػر
تحّدد القائمة االسمية ألعضاء الّمجنة العممية لقسـ العموـ االجتماعية بكمية العمػوـ االجتماعية واإلنسانية  :2المادة 

 الػوادي، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار. -بجامعة حمػػة لخضػر
ىذا  الػوادي، كل فيما يخصو، بتطبيق-متعميـ والتكويف ومدير جامعة حمػػة لخضػريكّمف المدير العاـ ل :3المادة 

 القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
 2021أكتوبر  14 فيحرر بالجزائر 

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

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 الذي يحّدد القائمة االسمية ألعضاء الّمجنة العممية 2021أكتوبر  14المؤرخ في  1116ممحــق بالقـرار رقـم 

 الـوادي-بجامعة حمــة لخضـر العموم االجتماعية بكمية العمـوم االجتماعية واإلنسانية لقسم
 

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجنة العممية لمقسـ شوقي ممادي 1
 رئيس القسـ بالؿ بوترعة 2
 أستاذ  بوبكر منصور 3
 أستاذ  المية بوبيدي 4
 أستاذ  بالطاىر النوي  5
 أستاذ محاضر قسـ "أ" فوزي لوحيدي 6
 "أ"أستاذ محاضر قسـ  شوقي قدادرة 7
 أستاذ مساعد قسـ "أ" عمي بالناصر 8
 أستاذ مساعد قسـ "أ" دمحم العيد بسي 9

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يحّدد القائمة االسمية ألعضاء الّمجنة العممية، 2021أكتوبر  14مؤرخ في  1117قــرار رقم 

 الـوادي-بجامعة حمــة لخضـر لتكنولوجيالقسم اليندسة الكيربائية بكمية ا
 

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

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

 الذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ، 2003
الذي  2012يونيو سنة  4الموافق  1433رجب عاـ  14المؤرخ في  243-12وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 المعّدؿ والمتّمـ، يتضّمف إنشاء جامعة الوادي،
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 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13تضى المرسوـ التنفيذي رقـ وبمق -
 الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،

وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالّمجنة العممية لقسـ اليندسة الكيربائية بكمية التكنولوجيا بجامعة حمػػة  -
 ،2021ماي  25الػوادي المؤّرخ في -ضػرلخ

 

 ُيـقـــــّرر
جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذي رقـ  48تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:

، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد 2003غشت سنة  23الموافق  1424
ألعضاء الّمجنة العممية لقسـ اليندسة الكيربائية بكمية التكنولوجيا بجامعة حمػػة  القائمة االسمية

 الػوادي.-لخضػر
حمػػة  تحّدد القائمة االسمية ألعضاء الّمجنة العممية لقسـ اليندسة الكيربائية بكمية التكنولوجيا بجامعة :2المادة 

 الػوادي، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.-لخضػر
ىذا  الػوادي، كل فيما يخصو، بتطبيق-يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف ومدير جامعة حمػػة لخضػر :3ة الماد

 القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
 2021أكتوبر  14 فيحرر بالجزائر 

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

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 الذي يحّدد القائمة االسمية ألعضاء الّمجنة العممية 2021أكتوبر  14المؤرخ في  1117ممحــق بالقـرار رقـم 

 الـوادي -بجامعة حمــة لخضـر نولوجيااليندسة الكيربائية بكمية التك لقسم
 

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجنة العممية لمقسـ عبد الكريـ عالؽ 1
 رئيس القسـ مسعود حتيري  2
 أستاذ  العيد زلومة 3
 أستاذ  زىير طير 4
 أستاذ محاضر قسـ "ب" عبد القادر ىيمة 5
 أستاذ محاضر قسـ "ب" عبد المالؾ قاسـ 6
 أستاذ مساعد قسـ "أ" إدريس بابا عربي 7
 أستاذ مساعد قسـ "أ" مريـ عالؽ 8

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يحّدد القائمة االسمية ألعضاء الّمجنة العممية، 2021أكتوبر  14مؤرخ في  1118قــرار رقم 

 الـوادي -بجامعة حمــة لخضـر ولوجيالقسم الري واليندسة المدنية بكمية التكن
 

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

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

الذي  2012يونيو سنة  4الموافق  1433رجب عاـ  14المؤرخ في  243-12وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .المعّدؿ والمتّمـ يتضّمف إنشاء جامعة الوادي،

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

وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالّمجنة العممية لقسـ الري واليندسة المدنية بكمية التكنولوجيا بجامعة  -
 .2021ماي  25الػوادي المؤّرخ في  -ضػرحمػػة لخ

 

 ُيـقـــــّرر
جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذي رقـ  48تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:

، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد 2003غشت سنة  23الموافق  1424
ة ألعضاء الّمجنة العممية لقسـ الري واليندسة المدنية بكمية التكنولوجيا بجامعة حمػػة القائمة االسمي

 الػوادي.-لخضػر
تحّدد القائمة االسمية ألعضاء الّمجنة العممية لقسـ الري واليندسة المدنية بكمية التكنولوجيا بجامعة حمػػة  :2المادة 

 .الػوادي، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار-لخضػر
ىذا  الػوادي، كل فيما يخصو، بتطبيق-يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف ومدير جامعة حمػػة لخضػر :3المادة 

 القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
 2021أكتوبر  14 فيحرر بالجزائر 

 وزير التعميم العالي والبحث العممي
 يانأ.د عبد الباقي بن ز 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 الذي يحّدد القائمة االسمية ألعضاء الّمجنة العممية 2021أكتوبر  14المؤرخ في  1118ممحــق بالقـرار رقـم 

 الـوادي-بجامعة حمــة لخضـر بكمية التكنولوجيا الري واليندسة المدنية لقسم
 

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجنة العممية لمقسـ وقواؽ عبد القادر 1
 رئيس القسـ خشانة سميـ 2
 أستاذ  غمري عمي 3
 أستاذ محاضر قسـ "ب" ميمودي عبد المنعـ 4
 أستاذ محاضر قسـ "ب" ماني دمحم 5
 محاضر قسـ "ب"أستاذ  جديد طارؽ  6
 أستاذ مساعد قسـ "أ" فريؾ عمي 7
 أستاذ مساعد قسـ "أ" ريقط فرحات 8

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 يحّدد القائمة االسمية ألعضاء الّمجنة العممية، 2021أكتوبر  14مؤرخ في  1119قــرار رقم 
 الـوادي-بجامعة حمــة لخضـر ة التكنولوجيالقسم اليندسة الميكانيكية بكمي

 

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

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

 .الذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ 2003
الذي  2012يونيو سنة  4الموافق  1433رجب عاـ  14المؤرخ في  243-12وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .المعّدؿ والمتّمـ يتضّمف إنشاء جامعة الوادي،
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13بمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ و  -

 .الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
بكمية التكنولوجيا بجامعة  وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالّمجنة العممية لقسـ اليندسة الميكانيكية -

 .2021ماي  25الػوادي المؤّرخ في  -ة لخضػرحمػػ
 

 ُيـقـــــّرر
 

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

بكمية التكنولوجيا بجامعة حمػػة  السمية ألعضاء الّمجنة العممية لقسـ اليندسة الميكانيكيةالقائمة ا
 الػوادي. -لخضػر

بكمية التكنولوجيا بجامعة حمػػة  تحّدد القائمة االسمية ألعضاء الّمجنة العممية لقسـ اليندسة الميكانيكية :2المادة 
 ار.الػوادي، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القر -لخضػر

ىذا  الػوادي، كل فيما يخصو، بتطبيق-يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف ومدير جامعة حمػػة لخضػر :3المادة 
 القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

 2021أكتوبر  14 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 زيان أ.د عبد الباقي بن
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 

 الذي يحّدد القائمة االسمية ألعضاء الّمجنة العممية 2021أكتوبر  14المؤرخ في  1119ممحــق بالقـرار رقـم 
 الـوادي -بجامعة حمــة لخضـر بكمية التكنولوجيا اليندسة الميكانيكية لقسم

 

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجنة العممية لمقسـ نسيب الجيالني 1
 رئيس القسـ منصر رضا 2
 أستاذ محاضر قسـ "أ"  بوخاري عمي 3
 أستاذ محاضر قسـ "أ" عوف ياسيف 4
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 أستاذ محاضر قسـ "ب" منصر نور الديف 5
 أستاذ محاضر قسـ "ب" دمحم إلياس بوليفة 6
 أستاذ مساعد قسـ "أ" لعويني عبد الجميل 7
 أستاذ مساعد قسـ "أ" الزيف بشير 8

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يحّدد القائمة االسمية ألعضاء الّمجنة العممية، 2021أكتوبر  14مؤرخ في  1120قــرار رقم 
 الـوادي-بجامعة حمــة لخضـر قسم اآلداب والمغة اإلنجميزية بكمية اآلداب والمغاتل

 

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

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

 الذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ، 2003
الذي  2012يونيو سنة  4الموافق  1433رجب عاـ  14المؤرخ في  243-12وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 المعّدؿ والمتّمـ، اء جامعة الوادي،يتضّمف إنش
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
اإلنجميزية بكمية اآلداب والمغات  وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالّمجنة العممية لقسـ اآلداب والمغة -

 ،2021جواف  08الػوادي المؤّرخ في -بجامعة حمػػة لخضػر
 

 ُيـقـــــّرر
 

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

القائمة االسمية ألعضاء الّمجنة العممية لقسـ اآلداب والمغة اإلنجميزية بكمية اآلداب والمغات بجامعة 
 الػوادي.-حمػػة لخضػر

ات بجامعة تحّدد القائمة االسمية ألعضاء الّمجنة العممية لقسـ اآلداب والمغة اإلنجميزية بكمية اآلداب والمغ :2المادة 
 الػوادي، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.-حمػػة لخضػر

ىذا  الػوادي، كل فيما يخصو، بتطبيق-يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف ومدير جامعة حمػػة لخضػر :3المادة 
 القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

 2021بر أكتو  14 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 ئمة االسمية ألعضاء الّمجنة العمميةالذي يحّدد القا 2021أكتوبر  14المؤرخ في  1120ممحــق بالقـرار رقـم 
 الـوادي -بجامعة حمــة لخضـر اآلداب والمغة اإلنجميزية بكمية اآلداب والمغات لقسم

 

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجنة العممية لمقسـ دمحم غدير إبراىيـ 1
 رئيس القسـ بمقاسـ صحراوي  2
 أستاذ محاضر قسـ "أ" دمحم نوة 3
 أستاذ محاضر قسـ "أ" ء نصبةأسما 4
 أستاذ محاضر قسـ "ب" منى فطحيزة التجاني 5
 أستاذ مساعد قسـ "أ" وحيد عتيق زيد 6
 أستاذ مساعد قسـ "أ" نصر دحده 7

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 السمية ألعضاء الّمجنة العمميةيحّدد القائمة ا، 2021أكتوبر  14مؤرخ في  1121قــرار رقم 

 الـوادي -بجامعة حمــة لخضـر لقسم اآلداب والمغة الفرنسية بكمية اآلداب والمغات
 

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

 .ضاء الحكومةوالمتضّمف تعييف أع
غشت سنة  23الموافق  1424جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في 279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .الذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ 2003
الذي  2012ونيو سنة ي 4الموافق  1433رجب عاـ  14المؤرخ في  243-12وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .المعّدؿ والمتّمـ يتضّمف إنشاء جامعة الوادي،
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
بكمية اآلداب والمغات  نة العممية لقسـ اآلداب والمغة الفرنسيةوبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالّمج -

 .2021جواف  08الػوادي المؤّرخ في  -بجامعة حمػػة لخضػر
 

 ُيـقـــــّرر
 

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

بكمية اآلداب والمغات بجامعة  القائمة االسمية ألعضاء الّمجنة العممية لقسـ اآلداب والمغة الفرنسية
 الػوادي.-حمػػة لخضػر

بكمية اآلداب والمغات بجامعة  رنسيةتحّدد القائمة االسمية ألعضاء الّمجنة العممية لقسـ اآلداب والمغة الف :2المادة 
 الػوادي، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار. -حمػػة لخضػر
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ىذا  الػوادي، كل فيما يخصو، بتطبيق-يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف ومدير جامعة حمػػة لخضػر :3المادة 
 .القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي

 2021أكتوبر  14 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 الذي يحّدد القائمة االسمية ألعضاء الّمجنة العممية  2021وبر أكت 14المؤرخ في  1121ممحــق بالقـرار رقـم 
 الـوادي-بجامعة حمــة لخضـر اآلداب والمغة الفرنسية بكمية اآلداب والمغات لقسم

 

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجنة العممية لمقسـ احمادي سالـ معمر 1
 رئيس القسـ غولي دمحم األميف 2
 ستاذ محاضر قسـ "أ"أ أسماء بيات 3
 أستاذ محاضر قسـ "أ" عبد المالؾ جديعي 4
 أستاذ محاضر قسـ "ب" أسماء خمف 5
 أستاذ مساعد قسـ "أ" حمزة بالي 6
 أستاذ مساعد قسـ "أ" جموؿ قواوة 7

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يحّدد القائمة االسمية ألعضاء الّمجنة العممية، 2021أكتوبر  14مؤرخ في  1122قــرار رقم 

 الـوادي-بجامعة حمــة لخضـر لقسم الفالحة بكمية عمــوم الطبيعة والحياة
 

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

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

 .الذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ 2003
الذي  2012يونيو سنة  4الموافق  1433رجب عاـ  14المؤرخ في  243-12وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .المعّدؿ والمتّمـ يتضّمف إنشاء جامعة الوادي،
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
ألساتذة بالّمجنة العممية لقسـ الفالحة بكمية عمػػـو الطبيعة والحياة بجامعة حمػػة وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي ا -

 .2021الػوادي المؤّرخ في أّوؿ جواف  -لخضػر
 

 ُيـقـــــّرر
جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذي رقـ  48تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:

، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد 2003سنة  غشت 23الموافق  1424
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القائمة االسمية ألعضاء الّمجنة العممية لقسـ الفالحة بكمية عمػػوـ الطبيعة والحياة بجامعة حمػػة 
 الػوادي.-لخضػر

ػػوـ الطبيعة والحياة بجامعة حمػػة تحّدد القائمة االسمية ألعضاء الّمجنة العممية لقسـ الفالحة بكمية عم :2المادة 
 الػوادي، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار. -لخضػر

ىذا  الػوادي، كل فيما يخصو، بتطبيق-يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف ومدير جامعة حمػػة لخضػر :3المادة 
 القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

 

 2021أكتوبر  14 فيبالجزائر  حرر
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 الذي يحّدد القائمة االسمية ألعضاء الّمجنة العممية 2021أكتوبر  14المؤرخ في  1122ممحــق بالقـرار رقـم 
 الـوادي -بجامعة حمــة لخضـر الفالحة بكمية عمــوم الطبيعة والحياة لقسم

 

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجنة العممية لمقسـ حمد إبراىيـ 1
 رئيس القسـ العايش خالد 2
 أستاذ محاضر قسـ "أ" حداد عز الديف 3
 أستاذ محاضر قسـ "أ" ىادؼ ليمى 4
 أستاذ محاضر قسـ "أ" رابح معيوؼ 5
 أستاذ محاضر قسـ "ب" باباو إسماعيل محفوظ 6
 أستاذ مساعد قسـ "أ" رشيد بالمسعود 7
 أستاذ مساعد قسـ "أ" زىرة حدة قحف 8
 أستاذ مساعد قسـ "أ" أحمد عاللي 9

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يحّدد القائمة االسمية ألعضاء الّمجنة العممية، 2021أكتوبر  14مؤرخ في  1123قــرار رقم 

 الـوادي-لقسم البيولوجيا الخموية والجزيئية بكمية عمــوم الطبيعة والحياة بجامعة حمــة لخضـر
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2021يوليو سنة  7الموافق  1442ذي القعدة عاـ  26المؤّرخ في  281-21ئاسي رقـ بمقتضى المرسوـ الر  -

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

 .، المعّدؿ والمتّمـالذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا 2003
الذي  2012يونيو سنة  4الموافق  1433رجب عاـ  14المؤرخ في  243-12وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .المعّدؿ والمتّمـ يتضّمف إنشاء جامعة الوادي،
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العمميالذي 
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األساتذة بالّمجنة العممية لقسـ البيولوجيا الخموية والجزيئية بكمية عمػػوـ الطبيعة وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي  -
 .2021الػوادي المؤّرخ في أّوؿ جواف  -والحياة بجامعة حمػػة لخضػر

 

 ُيـقـــــّرر
 

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

ـ الطبيعة والحياة القائمة االسمية ألعضاء الّمجنة العممية لقسـ البيولوجيا الخموية والجزيئية بكمية عمػػو 
 الػوادي.-بجامعة حمػػة لخضػر

تحّدد القائمة االسمية ألعضاء الّمجنة العممية لقسـ البيولوجيا الخموية والجزيئية بكمية عمػػوـ الطبيعة  :2المادة 
 الػوادي، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار. -والحياة بجامعة حمػػة لخضػر

ىذا  الػوادي، كل فيما يخصو، بتطبيق-تعميـ والتكويف ومدير جامعة حمػػة لخضػريكّمف المدير العاـ لم :3المادة 
 القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

 2021أكتوبر  14 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 الذي يحّدد القائمة االسمية ألعضاء الّمجنة العممية 2021أكتوبر  14المؤرخ في  1123ممحــق بالقـرار رقـم 
 الـوادي-اة بجامعة حمــة لخضـربكمية عمــوم الطبيعة والحي البيولوجيا الخموية والجزيئية لقسم

 

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجنة العممية لمقسـ نسمة محبوب 1
 رئيس القسـ دمحم العيد تميمي 2
 أستاذ محاضر قسـ "أ" افريقية مديمة 3
 أستاذ محاضر قسـ "أ" سمير درويش 4
 أستاذ محاضر قسـ "أ" إكراـ تومي 5
 ضر قسـ "أ"أستاذ محا فرح رمضاف 6
 أستاذ محاضر قسـ "أ" زيد عمية 7
 أستاذ مساعد قسـ "أ" مجور عبد الحق 8
 أستاذ مساعد قسـ "أ" حسف األعوج 9

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 عمميةيحّدد القائمة االسمية ألعضاء الّمجنة ال، 2021أكتوبر  14مؤرخ في  1124قــرار رقم 

 الـوادي-بجامعة حمــة لخضـر لقسم البيولوجيا بكمية عمــوم الطبيعة والحياة
 

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

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

 .الذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ 2003



  2021-الرابعالثالثي -النشرة الرسمية                      -مديرية الشؤون القانونية-                     وزارة التعميم العالي والبحث العممي   106

 

الذي  2012يونيو سنة  4الموافق  1433رجب عاـ  14المؤرخ في  243-12وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .المعّدؿ والمتّمـ شاء جامعة الوادي،يتضّمف إن

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

كمية عمػػوـ الطبيعة والحياة بجامعة ب وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالّمجنة العممية لقسـ البيولوجيا -
 .2021الػوادي المؤّرخ في أّوؿ جواف -حمػػة لخضػر

 

 ُيـقـــــّرر
 

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

بكمية عمػػوـ الطبيعة والحياة بجامعة حمػػة  القائمة االسمية ألعضاء الّمجنة العممية لقسـ البيولوجيا
 الػوادي.-لخضػر

 بكمية عمػػوـ الطبيعة والحياة بجامعة حمػػة تحّدد القائمة االسمية ألعضاء الّمجنة العممية لقسـ البيولوجيا :2المادة 
 الػوادي، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار. -لخضػر

ىذا  الػوادي، كل فيما يخصو، بتطبيق-يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف ومدير جامعة حمػػة لخضػر :3المادة 
 القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

 2021أكتوبر  14 فيحرر بالجزائر 
 لتعميم العالي والبحث العمميوزير ا

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 ضاء الّمجنة العمميةالذي يحّدد القائمة االسمية ألع 2021أكتوبر  14المؤرخ في  1124ممحــق بالقـرار رقـم 
 الـوادي-بجامعة حمــة لخضـر البيولوجيا بكمية عمــوم الطبيعة والحياة لقسم

 

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجنة العممية لمقسـ غماـ عمارة الجيالني 1
 رئيس القسـ التيامي عمار العايش 2
 أستاذ محاضر قسـ "أ" إسماعيل عسيمة 3
 أستاذ محاضر قسـ "أ" ةرزؽ هللا شفيق 4
 أستاذ محاضر قسـ "أ" خزاني بشير 5
 أستاذ محاضر قسـ "أ" شمسة أحمد خميفة  6
 أستاذ محاضر قسـ "ب" عائشة مواف 7
 أستاذ مساعد قسـ "أ" عايدة بوصبيع إبراىيـ 8
 أستاذ مساعد قسـ "أ" نور اليدى مخدمي 9

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ



  2021-الرابعالثالثي -النشرة الرسمية                      -مديرية الشؤون القانونية-                     وزارة التعميم العالي والبحث العممي   107

 

 يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي، 2021أكتوبر  14مؤرخ في  1125قــرار رقم 
 الـوادي-بجامعة حمــة لخضـر لكمية عمــوم الطبيعة والحياة

 

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

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

 .الذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ 2003
الذي  2012يونيو سنة  4الموافق  1433رجب عاـ  14المؤرخ في  243-12فيذي رقـ وبمقتضى المرسوـ التن -

 .المعّدؿ والمتّمـ يتضّمف إنشاء جامعة الوادي،
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .العمميالذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث 
 -العممي لكمية عمػػـو الطبيعة والحياة بجامعة حمػػة لخضػروبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجمس  -

 .2021الػوادي المؤّرخ في أّوؿ جواف 
 

 ُيـقـــــّرر
 

الثانية جمادى  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذي رقـ  44و 43تطبيقا ألحكاـ المادتيف  المادة األولى:
والمتّمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى  ، المعّدؿ2003غشت سنة  23الموافق  1424عاـ 

-تحديد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية عمػػوـ الطبيعة والحياة بجامعة حمػػة لخضػر
 الػوادي.

-مػػوـ الطبيعة والحياة بجامعة حمػػة لخضػرتحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية ع :2المادة 
 الػوادي، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.

الػوادي، كل فيما يخصو، بتطبيق ىذا -يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف ومدير جامعة حمػػة لخضػر :3المادة 
 القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

 2021أكتوبر  14 فيبالجزائر حرر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 الذي يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي 2021أكتوبر  14المؤرخ في  1125ممحـــق بالقــرار رقم 
 الـوادي-بجامعة حمــة لخضـر لكمية عمــوم الطبيعة والحياة

 

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجمس العممي لمكمية، ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ البيولوجيا خزاني بشير 1
 لكميةعميد ا جيرة عمي بوتميميس 2
 نائب العميد مكّمف بالدراسات والمسائل المرتبطة بالطمبة زعتر عبد المالؾ  3
 نائب العميد مكّمف بما بعد التدّرج والبحث العممي والعالقات الخارجية سمماف ميدي 4
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 رئيس قسـ البيولوجيا الخموية والجزيئية تميمي العيد 5
 رئيس قسـ البيولوجيا التيامي عمار العايش 6
 رئيس قسـ الفالحة العايش خالد 7
 رئيس المجنة العممية لقسـ البيولوجيا الخموية والجزيئية محبوب نسمة 8
 رئيس المجنة العممية لقسـ البيولوجيا غماـ عمارة الجيالني 9
 رئيس المجنة العممية لقسـ  حمد إبراىيـ 10
 ـ البيولوجيا الخموية والجزيئيةممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قس درويش سمير 11
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ البيولوجيا الخموية والجزيئية تومي إكراـ 12
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ البيولوجيا رزؽ هللا شفيقة 13
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ البيولوجيا حداد عز الديف 14
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ الفالحة ىادؼ ليمى 15
 ممّثل عف األساتذة المساعديف بوصبيع إبراىيـ عايدة 16
 ممّثل عف األساتذة المساعديف مجور عبد الحق 17
 مدير مخبر بحث شويخ عاطف 18
 مدير مخبر بحث نيمي دمحم الصغير 19
 مسؤوؿ المكتبة مساؾ حساف 20
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 المجمس العممي يحدد القائمة االسمية ألعضاء، 2021أكتوبر  14مؤرخ في  1126قــرار رقم 
 الـوادي-العموم اإلسالمية بجامعة حمــة لخضـر لمعيد

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2021يوليو سنة  7الموافق  1442ذي القعدة عاـ  26المؤّرخ في  281-21قـ بمقتضى المرسوـ الرئاسي ر  -

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

 .ّدؿ والمتّمـالذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المع 2003
الذي  2012يونيو سنة  4الموافق  1433رجب عاـ  14المؤرخ في  243-12وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .المعّدؿ والمتّمـ يتضّمف إنشاء جامعة الوادي،
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .الحيات وزير التعميـ العالي والبحث العمميالذي يحدد ص
 -وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجمس العممي لمعيد العموـ اإلسالمية بجامعة حمػػة لخضػر -

 .2021ماي  25الػوادي المؤّرخ في 
   ُيـقـــــّرر

جمادي الثانية عاـ 24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذي رقـ  67تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد 2003غشت سنة  23الموافق  1424

 الػوادي.-القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لمعيد العمـو اإلسالمية بجامعة حمػػة لخضػر
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الػوادي، -لعممي لمعيد العموـ اإلسالمية بجامعة حمػػة لخضػرتحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس ا :2المادة  
 .وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار

الػوادي، كل فيما يخصو، -يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة حمػػة لخضػر :3المادة 
 بحث العممي.بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي وال

 2021أكتوبر  14 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 الذي يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي 2021أكتوبر  14خ في المؤر  1126بالقــرار رقم  ممحـــق
 الـوادي-لمعيد العموم اإلسالمية بجامعة حمــة لخضـر

 

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجمس العممي لممعيد، ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ أصوؿ الديف يوسف عبد الالوي  1
 مدير المعيد حمانيإبراىيـ ر  2
 مدير مساعد مكّمف بالدراسات والمسائل المرتبطة بالطمبة عبد القادر مياوات  3
 مدير مساعد مكّمف بما بعد التدّرج والبحث العممي والعالقات الخارجية دمحم رشيد بوغزالة 4
 رئيس قسـ أصوؿ الديف خريف زتوف  5
 رئيس قسـ الحضارة اإلسالمية ميمود عمارة 6
 رئيس قسـ الشريعة نور الديف مناني 7
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ الشريعة دمحم لطفي كينة 8
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ الشريعة عمي بالمموشي 9
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ أصوؿ الديف عمي خضرة 10
 ساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ الحضارة اإلسالميةممّثل األ حمزة بوخزنة 11
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ الحضارة اإلسالمية الجباري عثماني 12
 ممّثل عف األساتذة المساعديف مصباح موساوي  13
 ممّثل عف األساتذة المساعديف الطاىر األدغـ 14
 مدير مخبر بحث مصطفى حميداتو 15
 مسؤوؿ مكتبة نواؿ مشري  16
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 وتنظيميامسابقة في اليحّدد شروط المشاركة ، 2021أكتوبر  16مؤرخ في  1127قــرار رقم 
 اللتحاق بالطور الثاني بالمدرسة الوطنية العميا لممناجمنتل

 

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

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

 أعضاء الحكومة. والمتضمف تعييف
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 2008 سنة أبريل 9  الموافق 1429عاـ الّثاني ربيع 3 في المؤّرخ 08-116 رقـ النفيذي وبمقتضى المرسـو -
 .لممناجمنت، المعدؿ والمتمـ العميا المدرسة الوطنية إنشاء المتضمف

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

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

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

والمتضّمف إحداث المجالس التأديبية في مؤسسات  2014جواف  11المؤرخ في  371وبمقتضى القرار رقـ  -
 .التعميـ العالي، ويحّدد تشكيميا وسيرىا

 ـقـــــّرريُ 
 

 1437رمضاف عاـ  9المؤّرخ في  176 -16مف المرسوـ التنفيذي رقـ  10تطبيقا ألحكاـ المادة  المــادة األولـى:
، المذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد كيفيات تنظيـ مسابقة 2016يونيو سنة  14الموافق 

 نت.االلتحاؽ بالطور الثاني بالمدرسة الوطنية العميا لممناجم
 

 أحكام عامة
 

يشترط االلتحاؽ بالمدرسة الوطنية العميا لممناجمنت، النجاح في المسابقة الوطنية عمى أساس الشيادة،  :2المــادة 
 المنظمة كل سنة جامعية مف طرؼ المدرسة الوطنية العميا لممناجمنت.

 مشروع الدراسة مع رسالة تحفيزية.تتضمف المسابقة مقابمة شفيية، حيث يتعيف عمى المترشح تقديـ  :3المــادة 
 .تنظـ مسابقة االلتحاؽ بالطور الثاني بالمدرسة الوطنية العميا لممناجمنت، كل سنة في دورة واحدة :4المــادة 
تعد مسابقة االلتحاؽ بالطور الثاني في المدرسة الوطنية العميا لممناجمنت، ترتيبية في حدود األماكف  :5المــادة 

 وفرة عمى مستوى المدرسة بعنواف السنة الجامعية السارية.المفتوحة المت
 إف مدير المدرسة الوطنية العميا لممناجمنت، ىو المسؤوؿ عف سير المسابقة عمى مستوى المؤسسة. :6المــادة 

 

 شروط المشاركة في المسابقة
 

ة العميا لممناجمنت لممترشحيف يسمح المشاركة في مسابقة االلتحاؽ بالطور الثاني بالمدرسة الوطني :7المــادة 
 أو شيادة التدرج أو شيادة أجنبية معادلة معترؼ بيا. ) ليسانس( الحائزيف عمى شيادة  الطور األوؿ

أعاله، ينبغي عمى المترشحيف لمسابقة االلتحاؽ بالطور  07عالوة عمى الشروط المذكورة في المادة  :8المــادة 
مناجمنت، أف يكونوا حائزيف عمى شيادة بكالوريا بدرجة مقبوؿ عمى األقل الثاني بالمدرسة الوطنية العميا لم

 وتسمح ليـ  شعبة البكالوريا مف مزاولة التكويف  في ميداف العمـو االقتصادية، التسيير والعمـو التجارية.
 

 تنظيم المسابقة
 ائف مقرىا بالقطب الجامعي بالقميعة.تجرى المسابقة عمى مستوى المدرسة الوطنية العميا لممناجمنت، الك: 9المــادة 
 تنظـ مسابقة االلتحاؽ بالطور الثاني لممدرسة عمى مرحمتيف: :10المــادة 

  .تتمثل المرحمة األولى في انتقاء ممفات الترشح 
  .تتمثل المرحمة الثانية في إجراء مقابالت مع المترشحيف المختاريف في المرحمة األولى 
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أعاله، تضمف عف طريق لجنة منشأة بمقرر مف  10ولى مف المسابقة المذكورة في المادة المرحمة األ :11المــادة 
 مدير المدرسة وتدعى لجنة المسابقة، وتتكفل بػ:

 استقباؿ ممفات الترشح لمسابقة المدرسة، خالؿ فترة محددة بمقتضى القانوف الداخمي لممسابقة. 
 مودعةدراسة ممفات الترشح واالنتقاء األولي لمممفات ال. 
 دراسة طعوف المترشحيف غير المقبوليف الجتياز المسابقة. 
 التأكد مف مطابقة القوائـ النيائية لممترشحيف المقبوليف إلجراء المسابقة. 
 إعداد دليل اجراءات سير المقابالت. 
 توجيو المترشحيف المقبوليف الجتياز المسابقة إلى المجاف المكمفة بالمقابالت. 

تنصيب لجنة لكل تخصص عمى مستوى المدرسة مف طرؼ مدير المدرسة إلجراء المقابالت يتـ  :12المــادة 
 الشفيية، تنتخب كل لجنة رئيسيا مف بيف أعضائيا.

يوجو المترشح المقبوؿ الجتياز المسابقة مف طرؼ لجنة المسابقة إلى إحدى المجاف المكمفة بالمقابالت  :13المــادة 
طابق الوحدات المطموبة لمسار التكويف في الطور األوؿ و/أو في التدرج الشفيية وفقا الختياره ومدى ت

 لممترشح مع التخصص المطموب.
 يتـ تنصيب لجنة لممداوالت والمصادقة عمى النتائج مف طرؼ مدير المدرسة ، تكمف بػ: :14المــادة 

 ،السير عمى مطابقة المقابمة مع الدليل المعد لذلؾ 
 تحقاؽ وحسب النتائج المحصل عمييا في المقابالت،ترتيب المترشحيف حسب االس 
 ،المداولة و المصادقة عمى النتائج النيائية لممسابقة 

 تتشكل ىذه المجنة مف األعضاء التالية:
 .مدير المدرسة بصفتو رئيس المجنة 
 .المدير المساعد المكمف بالتعميـ والشيادات والتكويف المتواصل 
 ت الشفيية.رؤساء المجاف المكمفة بالمقابال 

 

 أحكام نيائية
 

 يوضح القانوف الداخمي لممسابقة الكيفيات العممية التي تنظميا. :15المــادة 
وتدابير تكميمية، عند الضرورة  يمكف لمصالح الوزارة المكمفة بالتعميـ العالي اتخاذ إجراءات خاصة :16المــادة 

 ( يوما عمى األقل قبل تاريخ المسابقة.15عشر ) ويتـ إعالـ المدرسة الوطنية العميا لممناجمنت بيا خمسة
 إف لجنة المداوالت والمصادقة عمى النتائج سّيدة في قراراتيا التي تعتبر نيائية وغير قابمة لمطعف. :17المــادة 
يتـ نشر نتائج المسابقة عمى الموقع االلكتروني لممدرسة مباشرة بعد اعالف النتائج مف طرؼ لجنة  :18المــادة 

 لمداوالت والمصادقة عمى نتائج المسابقة.ا
 تدفع مستحقات كافة المشاركيف في المسابقة طبقا لمتنظيـ الساري المفعوؿ. :19 المــادة
يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف بوزارة التعميـ العالي والبحث العممي ومدير المدرسة الوطنية العميا  :20المــادة 

ّصو، بتطبيق أحكاـ ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الّرسمية لمتعميـ العالي لممناجمنت، كل فيما يخ
 والبحث العممي.

 2021أكتوبر  16 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 يتضّمن تأىيل جامعة البويرة لضمان التكوينات المفتوحة، 2021أكتوبر  16ؤرخ في م 1128قــرار رقم 
 لنيل شيادة الماستر  2022-2021بعنوان السنة الجامعية 

 

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

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

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

 .والمتضّمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه
 2012يونيو سنة  4الموافق  1433رجب عاـ  14المؤّرخ في  241-12التنفيذي رقـ  المرسـو وبمقتضى -

 .المتمـ والمعّدؿ  والمتضّمف إنشاء جامعة البويرة،
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األّوؿ عاـ  18المؤّرخ في  77-13رقـ وبمقتضى المرسوـ التنفيذي  -

 العممي.ير التعميـ العالي والبحث الذي يحدد صالحيات وز 
 

 ُيـقـــــّرر
 

لنيل شيادة  ،2022-2021بعنواف السنة الجامعية  تؤىل جامعة البويرة لضماف التكوينات المفتوحة الماّدة األولـى :
 قا لمجدوؿ أدناه.الماستر، طب

 طبيعة تخصص الشعبة الميدان
 أ خاصة تربية التربية عمـو– اجتماعية عمـو واجتماعية إنسانية عمـو

 أ الجنائية والعمـو الجنائي القانوف  حقوؽ  سياسية وعمـو حقوؽ 
يق ىذا القرار الذي يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف ومدير جامعة البويرة، كّل فيما يخّصو بتطب :2المــادة 

 سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
 2021أكتوبر  16 فيحرر بالجزائر 

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

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لضمان التكوين المفتوح   2يتضّمن تأىيل جامعة الجزائر ، 2021 أكتوبر 16مؤرخ في  1129قــرار رقم 

 لنيل شيادة الميسانس في ميدان "عموم انسانية و اجتماعية"  2022-2021بعنوان السنة الجامعية 
 

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

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

 .والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة
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 2008غشت سنة  19الموافق  1429ـ شعباف عا 17المؤّرخ في  265-08وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .والمتضّمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه

أكتوبر سنة  22الموافق  1430ذي القعدة عاـ  03المؤّرخ في  340-09وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 ّمـ.معّدؿ والمتال ،2والمتضّمف إنشاء جامعة الجزائر  2009

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

 

 ُيـقـــــّرر
 

لنيل شيادة  2022-2021لضماف التكويف المفتوح بعنواف السنة الجامعية  2تؤىل جامعة الجزائر  الماّدة األولـى:
 الميسانس في ميداف "عمـو إنسانية واجتماعية"، طبقا لمجدوؿ أدناه.

 طبيعة تخصص الشعبة الميدان

عمـو اإلعالـ –عمـو إنسانية  عمـو إنسانية واجتماعية
 واالتصاؿ

 أ اتصاؿ
 أ إعالـ

 

كّل فيما يخّصو بتطبيق ىذا القرار الذي  ،2يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف ومدير جامعة الجزائر  :2المــادة 
 سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي

 2021أكتوبر  16 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يتضّمن تأىيل المركز الجامعي بتيبازة لضمان التكوين، 2021أكتوبر  16مؤرخ في  1130قــرار رقم 
 لنيل شيادة الميسانس في ميدان "عموم و تكنولوجيا" ، 2022-2021عنوان الّسنة الجامعية المفتوح ب

 

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

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

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

 .والمتضّمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه
 2011غشت سنة  22الموافق  1432رمضاف عاـ  22المؤرخ في  302-11بمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

 .المتّمـ  والمتضّمف إنشاء مركز جامعي بتيبازة،
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األّوؿ عاـ  18المؤّرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
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 ُيـقـــــّرر
لنيل شيادة  2022-2021تؤىل المركز الجامعي لضماف التكويف المفتوح بعنواف السنة الجامعية  الماّدة األولـى:

 الميسانس في ميداف "عمـو و تكنولوجيا"، طبقا لممحق ىذا القرار.
 طبيعة تخصص الشعبة الميدان

 أ طاقوية ىندسة ميكانيكية عمـو و تكنولوجيا
 

قرار يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف ومدير المركز الجامعي بتبازة، كّل فيما يخّصو بتطبيق ىذا ال :2المــادة 
 الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

 

 2021أكتوبر  16 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 لنيل شيادة ماستر في حّدد البرنامج البيداغوجيي، 2021أكتوبر  16مؤرخ في  1131قــرار رقم 
 بالمدرسة الوطنية العميا لممناجمنت "الحكومة اإللكترونية"

 

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

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

 .المتضمف تعييف أعضاء الحكومةو 
 2008 سنة أبريل 9 الموافق 1429عاـ الّثاني ربيع 3 في المؤّرخ 08-116 رقـ التنفيذي وبمقتضى المرسـو -

 .لممناجمنت،المعدؿ والمتمـ العميا المدرسة الوطنية اءإنش المتضمفو 
 2008غشت سنة  19الموافق  1429شعباف عاـ  17المؤّرخ في  265-08وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .المتضمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األّوؿ عاـ  18المؤّرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

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

 األساسي النموذجي لممدرسة العميا.الذي يحدد القانوف 
، المتضمف تأىيل المدارس العميا لضماف التكويف في 2017جويمية  31المؤرخ في  857وبمقتضى القرار رقـ  -

 الطور الثاني.
 ُيـقـــــّرر

 

ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد البرنامج البيداغوجي لنيل شيادة الماستر في "الحكومة اإللكترونية"،  المادة األولـى:
 .، بالمدرسة الوطنية العميا لممناجمنت2017جويمية  31المؤّرخ في  857المؤّىمة بموجب القرار رقـ 
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يحّدد البرنامج البيداغوجي لنيل شيادة الماستر في "الحكومة اإللكترونية" بالمدرسة الوطنية العميا  :2المــادة 
 لممناجمنت طبقا لممحق ىذا القرار.

ر المدرسة الوطنية العميا لممناجمنت، كّل فيما يخّصو، بتطبيق يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف ومدي :3المــادة 
 ىذا القرار الذي ينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي

 2021أكتوبر  16 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 البيداغوجي البرنامج يحّدد الذي 2021أكتوبر  16 المؤّرخ في 1131 ممحق القرار رقم
 الوطنية العميا لممناجمنت "الحكومة اإللكترونية" بالمدرسة ماستر  في شيادة لنيل

 

 انضذاصٍ األول- 1
 

 وحذة انتعهُى

انحجى انضاعٍ 

 انضذاصٍ
 انحجى انضاعٍ األصبىعٍ

 األرصذة انًعايم

 َىع انتقُُى

14-16 

 أصبىع
 يحاضرة

أعًال 

 يىجهت

أعًال 

 تطبُقُت

أعًال 

 أخري
 إيتحاٌ يتىاصم

   18       وحذاث انتعهُى األصاصُت

           1و ث أ 

 % 60 % 40 6 02 صا6 -- د 30صا  1 د 30صا  1 135 ِمذِخ حىي اٌحىىِخ االٌىزشؤُخ

 % 60 % 40 5 02 د30صا4 -- د 30صا  1 د 30صا  1 11215 اداسح إٌّظّبد

 % 60 % 40 3 02 د30صا1 -- د 30صا  1 د 30صا  1 6715 ِظبدس ولىاػذ اٌجُبٔبد

 % 60 % 40 4 02 صا3 -- د 30صا  1 د 30صا  1 90 ٔظُ اٌّؼٍىِبد

   9       جُتوحذاث انتعهُى انًُه

           1و ث و 

 % 60 % 40 5 02 د30صا4 -- د 30صا  1 د 30صا  1 11215 2.0أدواد ِؼبٌدخ ورحًٍُ وَت 

 % 60 % 40 4 02 صا3 -- د 30صا  1 د 30صا  1 90 االحظبء اٌزطجُمٍ

   2       وحذاث انتعهُى االصتكشاقفُت

           1و ث إ 

ىخُب االػالَ اٌجُئخ اٌمبٔىُٔخ ٌزىٕىٌ

 واالرظبي
 % 60 % 40 1 01 -- -- -- د 30صا  1 2215

 % 60 % 40 1 01 -- -- -- د 30صا  1 2215 اٌّمبوالرُخ

   1       وحذة انتعهُى األقفقُت

           1و ث أ 

 % 60 % 40 1 01 -- -- -- د 30صا  1 2215 01ٌغخ اإلٔدٍُضَخ 

 % 100 30 15 2215 -- 09 1315 675 1يجًىع انضذاصٍ 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 

 انضذاصٍ انثاٍَ-2
 

 وحذة انتعهُى

انحجى انضاعٍ 

 انضذاصٍ
 انحجى انضاعٍ األصبىعٍ

 األرصذة انًعايم

 َىع انتقُُى

14-16 

 ىعأصب
 يحاضرة

أعًال 

 يىجهت

أعًال 

 تطبُقُت

أعًال 

 أخري
 إيتحاٌ يتىاصم

   18       وحذاث انتعهُى األصاصُت

           1و ث أ 

 % 60 % 40 6 02 صا6 -- د 30صا  1 د 30صا  1 135 إداسح اٌخذِبد االٌىزشؤُخ

 % 60 % 40 5 02 د30صا4 -- د 30صا  1 د 30صا  1 11215 2.0اٌحىىِخ االٌىزشؤُخ 

 % 60 % 40 3 02 د30صا1 -- د 30صا  1 د 30صا  1 6715 اٌشبًِ ٌٕظُ اٌّؼٍىِبد ٓاألِ

 اٌزىاطً واٌشجىبد 2.0اٌىَت 

 االخزّبػٍ
 % 60 % 40 4 02 صا3 -- د 30صا  1 د 30صا  1 90

   9       وحذاث انتعهُى انًُهجُت

           1و ث و 

 % 60 % 40 5 02 د30صا4 -- د 30صا  1 د 30صا  1 11215 ثحىس اٌؼٍُّبد

 % 60 % 40 4 02 صا3 -- د 30صا  1 د 30صا  1 90 االحظبئٍ االعزذالٌٍ
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   2       وحذاث انتعهُى االصتكشاقفُت

           1و ث إ 

 % 60 % 40 1 01 -- -- -- د 30صا  1 2215 اإلداسح اٌؼّىُِخ

 % 60 % 40 1 01 -- -- -- د 30صا  1 2215 اٌحىوّخ االلٍُُّخ

   1       وحذة انتعهُى األقفقُت

           1و ث أ 

 % 60 % 40 1 01 -- -- -- د 30صا  1 2215 02ٌغخ فشٔغُخ 

 % 100 30 15 2215 -- 09 1315 675 2يجًىع انضذاصٍ 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 السداسي الثالث-3

 

 وحذة انتعهُى

انحجى انضاعٍ 

 انضذاصٍ
 انحجى انضاعٍ األصبىعٍ

 األرصذة انًعايم

 َىع انتقُُى

14-16 

 أصبىع
 أعًال يىجهت يحاضرة

أعًال 

 تطبُقُت

أعًال 

 أخري
 إيتحاٌ يتىاصم

   18       وحذاث انتعهُى األصاصُت

           1أ  و ث

 % 60 % 40 6 02 صا6 -- د 30صا  1 د 30صا  1 135 إداسح اٌزغُُش فٍ اٌخذِخ اٌؼّىُِخ

 % 60 % 40 5 02 د30صا4 -- د 30صا  1 د 30صا  1 11215 اٌدىدح اٌشبٍِخ فٍ اٌخذِخ اٌؼّىُِخ

 % 60 % 40 3 02 د30صا1 -- د 30صا  1 د 30صا  1 6715 حىوّخ رىٕىٌىخُب اٌّؼٍىِبد

 % 60 % 40 4 02 صا3 -- د 30صا  1 د 30صا  1 90 رذلُك ورشخُض ٔظُ اٌّؼٍىِبد

   9       وحذاث انتعهُى انًُهجُت

           1و ث و 

 % 60 % 40 5 02 د30صا4 -- د 30صا  1 د 30صا  1 11215 إداسح اٌّشبسَغ

 % 60 % 40 4 02 صا3 -- د 30صا  1 د 30صا  1 90 ِٕهح اٌجحش اٌؼٍٍّ

   2       وحذاث انتعهُى االصتكشاقفُت

           1و ث إ 

 % 60 % 40 1 01 -- -- -- د 30صا  1 2215 اٌؼاللبد اٌؼبِخ

 % 60 % 40 1 01 -- -- -- د 30صا  1 2215 لبٔىْ اٌخذِخ اٌؼّىُِخ

   1       وحذة انتعهُى األقفقُت

           1و ث أ 

 % 60 % 40 1 01 -- -- -- د 30صا  1 2215 03اإلٔدٍُضَخ 

 % 100 30 15 2215 -- 09 1315 675 3يجًىع انضذاصٍ 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ابعالسداسي الر-4

    

 رصدةاأل المعامل الحجم الساعي األسبوعي 

 04 40 454 العمل الشخصي 

 45 40 00015 التربص في المؤسسة

 45 40 00015 الملتقيات 

 -- --  أعمال أخرى)حدد(

 34 43 675 4مجموع السداسي 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 لنيل شيادة ماستر في لبيداغوجييحّدد البرنامج ا، 2021أكتوبر  16مؤرخ في  1132قــرار رقم 

 بالمدرسة الوطنية العميا لممناجمنت "االقتصاد الصناعي لمشبكات والمنشآت"
 

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

 .المعّدؿ والمتّمـ لعالي،القانوف التوجييي لمتعميـ ا
 2021 يوليو سنػة 7الموافق  1442ذي القعدة عاـ  26المػؤرخ في  281-21وبمقتضى المرسـو الرئاسي رقـ  -

 .والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة
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 2008 سنة أبريل 9   الموافق 1429عاـ الّثاني ربيع 3 في المؤّرخ 08- 116 رقـ النفيذي وبمقتضى المرسـو -
 .لممناجمنت،المعدؿ والمتمـ العميا المدرسة الوطنية نشاءإ والمتضمف

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

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

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

، المتضمف تأىيل الماستر المفتوح بعنواف السنة 2010سبتمبر  07المؤرخ في  311بمقتضى القرار رقـ  -
 بالمدرسة الوطنية العميا لممناجمنت. 2010/2011الجامعية 

 ُيـقـــــّرر
 

لصناعي ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد البرنامج البيداغوجي لنيل شيادة الماستر في "االقتصاد ا المادة األولـى:
، بالمدرسة 2010سبتمبر  07المؤّرخ في في  311لمشبكات والمنشآت"، المؤّىمة بموجب القرار رقـ 

 الوطنية العميا لممناجمنت. 
يحّدد البرنامج البيداغوجي لنيل شيادة الماستر في "االقتصاد الصناعي لمشبكات والمنشآت" بالمدرسة  :2المــادة 

 لممحق ىذا القرار.  الوطنية العميا لممناجمنت طبقا
يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف ومدير المدرسة الوطنية العميا لممناجمنت، كّل فيما يخّصو، بتطبيق  :3المــادة 

 ىذا القرار الذي ينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
 2021أكتوبر  16 فيحرر بالجزائر 

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

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ماستر  شيادة لنيل البيداغوجي البرنامج يحّدد الذي 2021أكتوبر  16المؤرخ في  1132 ممحق القرار رقم

 الوطنية العميا لممناجمنت بالمدرسة "تصاد صناعي لمشبكات والمنشآتاق" في
 

 السداسي األول- 0
      

 وحذة انتعهُى

انحجى انضاعٍ 

 انضذاصٍ
 انحجى انضاعٍ األصبىعٍ

 األرصذة انًعايم

 َىع انتقُُى

14-16 

 أصبىع
 يحاضرة

أعًال 

 يىجهت

أعًال 

 تطبُقُت

أعًال 

 أخري
 إيتحاٌ يتىاصم

   24       تعهُى األصاصُتوحذاث ان

          )إج/إخ( 1و ث أ 

 % 60 % 40 5 5 د 30صا  4 -- د 30صا  1 د 30صا  1 11215 اٌشَبػُبد ٌاللزظبد

 % 60 % 40 5 5 د 30صا  4 -- د 30صا  1 د 30صا  1 112.5 االحظبئُبد ٌاللزظبد

          )إج/إخ( 2وث أ 

 % 60 % 40 5 5 د 30صا  4 -- د 30صا  1 د 30صا  1 112.5 1االلزظبد اٌمُبعٍ 

 % 60 % 40 5 5 د 30صا  4 -- د 30صا  1 د 30صا  1 112.5 االلزظبد اٌدضئٍ

 % 60 % 40 4 4 صا 3 -- د 30صا  1 د 30صا  1 90 ٔظشَخ األٌؼبة

          وحذاث انتعهُى انًُهجُت

          )إج/إخ( 1و ث و 
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   04       االصتكشاقفُتوحذاث انتعهُى 

          )إج/إخ(1و ث إ  

 % 60 % 40 2 2 -- -- د 30صا  1 د 30صا  1 45 ِذخً ٌاللزظبد اٌظٕبػٍ

 % 60 % 40 2 2 -- -- د 30صا  1 د 30صا  1 45 ّٕظّبدٔظشَخ اٌ

   02       وحذة انتعهُى األقفقُت

          )إج/إخ(1و ث أ ف

 % 60 % 40 2 2 -- -- د 30صا  1 د 30صا  1 45 ٌغخ إٔدٍُضَخ

 % 100 30  21 -- 12 12 675 1يجًىع انضذاصٍ 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 السداسي الثاني-0

 

 وحذة انتعهُى

انحجى انضاعٍ 

 انضذاصٍ
 انحجى انضاعٍ األصبىعٍ

 األرصذة انًعايم

 َىع انتقُُى

 أعًال يىجهت يحاضرة أصبىع 14-16
أعًال 

 تطبُقُت
 إيتحاٌ يتىاصم أعًال أخري

   23       وحذاث انتعهُى األصاصُت

          )إج/إخ( 1و ث أ 

 % 60 % 40 7 7 د 30صا  7 -- د 30صا  1 د 30صا  1 15715 الزظبد طٕبػٍ

 % 60 % 40 4 4 صا 3 -- د 30صا  1 د 30صا  1 90 ظبد ػذَ اٌزأوذ واٌّؼٍىِبدالز

          )إج/إخ( 2وث أ 

 % 60 % 40 4 4 صا 3 -- د 30صا  1 د 30صا  1 90 الزظبد اٌشجىبد

 % 60 % 40 4 4 صا 3 -- د 30صا  1 د 30صا  1 90 الزظبد االحىبَ

 % 60 % 40 4 4 صا 3 -- د 30صا  1 د 30صا  1 90 الزظبد طٕبػٍ ِطجك

   02       وحذاث انتعهُى انًُهجُت

          )إج/إخ( 1و ث و 

 % 60 % 40 2 2 -- -- د 30صا  1 د 30صا  1 45 خّغ ورٕظُُ وِؼبٌدخ اٌجُبٔبد

   03       وحذاث انتعهُى االصتكشاقفُت

          )إج/إخ(1و ث إ  

اٌزحًٍُ االعزشارُدٍ 

 ٌٍمطبػبد
 % 60 % 40 3 3 د 30صا  1 -- د 30صا  1 د 30صا  1 6715

   02       وحذة انتعهُى األقفقُت

          )إج/إخ(1و ث أ ف

 % 60 % 40 2 2 -- -- د 30صا  1 د 30صا  1 45 ٌغخ إٔدٍُضَخ

 % 100 30  21 -- 12 12 675 2يجًىع انضذاصٍ 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
   السداسي الثالث- 3 

      

 وحدة التعلٌم

الحجم الساعً 
 السداسً

 الحجم الساعً األسبوعً
 األرصدة المعامل

 نوع التقٌٌم

 أعمال موجهة محاضرة أسبوع 04-06
أعمال 
 تطبٌقٌة

 إمتحان متواصل أعمال أخرى

   00       وحدات التعلٌم األساسٌة

          )إج/إخ( 0و ت أ 

 % 64 % 44 4 4 سا 3 -- د 34سا  0 د 34سا  0 94 االلتصاد الجدٌد لالحكام

 % 64 % 44 4 4 سا 3 -- د 34سا  0 د 34سا  0 94 سٌاسة المنافسة

          )إج/إخ( 0و ت أ 

 % 64 % 44 3 3 د 34سا  0 -- د 34سا  0 د 34سا  0 6715 لانون االحكام

   44       وحدات التعلٌم المنهجٌة

          )إج/إخ( 0و ت م 

ومعارف  ابٌستٌمولوجٌا،
 ومجتمعات

 % 64 % 44 0 0 -- -- د 34سا  0 د 34سا  0 45

 % 64 % 44 0 0 -- -- د 34سا  0 د 34سا  0 45 منهجٌة البحث العلمً

   47       تكشافٌةوحدات التعلٌم االس

          )إج/إخ(0و ت إ  

 % 64 % 44 3 3 د 34سا  0 -- د 34سا  0 د 34سا  0 6715 تهٌئة االللٌم والشبكات 
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االستراتٌجٌة الدولٌة 
 للمنشآت والشمولٌة

 % 64 % 44 4 4 سا 3 -- د 34سا  0 د 34سا  0 94

   48       األفقٌةوحدة التعلٌم 

          )إج/إخ(0و ت أ ف

 % 64 % 44 3 3 د 34سا  0 -- د 34سا  0 د 34سا  0 6715 الشبكات، وتكامل والعولمة

 % 64 % 44 3 3 د 34سا  0 -- د 34سا  0 د 34سا  0 6715 المالٌة وحوكمة المإسسات

          )إج/إخ( 0و ت أ 

 % 64 % 44 0 0 -- -- د 34سا  0 د 34سا  0 45 لغة إنجلٌزٌة

 % 044 34  05 -- 05 05 675 3لسداسً مجموع ا
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 السداسي الرابع-4
    

 األرصدة المعامل الحجم الساعي األسبوعي 

    العمل الشخصي 

    سةالتربص في المؤس

    الملتقيات 

    أعمال أخرى)حدد(

 34  675 4مجموع السداسي 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 لنيل شيادة ماستر في يحّدد البرنامج البيداغوجي، 2021أكتوبر  16مؤرخ في  1133قــرار رقم 

دارة المشاريع"  وطنية العميا لممناجمنتبالمدرسة ال "المقاوالتية وا 
 

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

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

 ولمتضمف تعييف أعضاء الحكومة.
 2008 سنة أبريل 9   الموافق 1429عاـ الّثاني ربيع 3 في المؤّرخ 08- 116 رقـ التنفيذي وبمقتضى المرسـو -

 لممناجمنت،المعدؿ والمتمـ. العميا المدرسة الوطنية إنشاء لمتضمفو 
 2008غشت سنة  19الموافق  1429شعباف عاـ  17المؤّرخ في  265-08رقـ  وبمقتضى المرسوـ التنفيذي -

 وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه.المتضمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس 
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األّوؿ عاـ  18المؤّرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 ير التعميـ العالي والبحث العممي.يات وز الذي يحدد صالح
 2016سنة  يونيو 14الموافق  1437رمضاف عاـ  9المؤّرخ في  176-16وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 وذجي لممدرسة العميا.الذي يحدد القانوف األساسي النم
ا لضماف التكويف في ، المتضمف تأىيل المدارس العمي2017جويمية  31المؤرخ في  857وبمقتضى القرار رقـ  -

 الطور الثاني.
 ُيـقـــــّرر
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دارة المشاريع"  المادة األولـى: ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد البرنامج البيداغوجي لنيل شيادة الماستر في "المقاوالتية وا 
 ، بالمدرسة الوطنية العميا لممناجمنت. 2017جويمية  31المؤّرخ في  857المؤّىمة بموجب القرار رقـ 

دارة المشاريع" بالمدرسة الوطنية العميا  :2ــادة الم يحّدد البرنامج البيداغوجي لنيل شيادة الماستر في "المقاوالتية وا 
 لممناجمنت طبقا لممحق ىذا القرار.

يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف ومدير المدرسة الوطنية العميا لممناجمنت، كّل فيما يخّصو، بتطبيق  :3المــادة 
 ا القرار الذي ينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.ىذ

 2021أكتوبر  16 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 لنيل شيادة ماستر ، يحّدد البرنامج البيداغوجي2021أكتوبر  16مؤرخ في  1133 ممحق القرار رقم
دارة المشاريع" بالمدرسة الوطنية العميا لممناجمنت  في "المقاوالتية وا 

 

 السداسي األول- 0
 

 وحدة التعلٌم

الحجم الساعً 
 السداسً

 أسبوع 04-06

 ً األسبوعًالحجم الساع

 األرصدة المعامل

 نوع التقٌٌم

 أعمال موجهة محاضرة
أعمال 
 تطبٌقٌة

 إمتحان متواصل أعمال أخرى

   08       وحدات التعلٌم األساسٌة

           0و ت أ 

 % 64 % 44 6 40 سا6 -- د 34سا  0 د 34سا  0 035 إدارة المنظمات

 % 64 % 44 5 40 د34سا4 -- د 34سا  0 د 34سا  0 00015 المماوالتٌة

 % 64 % 44 3 40 د34سا0 -- د 34سا  0 د 34سا  0 6715 االدارة االستراتٌجٌة

 % 64 % 44 4 40 سا3 -- د 34سا  0 د 34سا  0 94 إدارة الموارد البشرٌة

   9       وحدات التعلٌم المنهجٌة

           0و ت م 

 % 64 % 44 5 40 د34سا4 -- د 34سا  0 د 34سا  0 00015 منهجٌة البحث العلمً

 % 64 % 44 4 40 سا3 -- د 34سا  0 د 34سا  0 94 إطالق منتجات جدٌدة

   0       وحدات التعلٌم االستكشافٌة

           0و ت إ 

نظام االدارة المندمج، الجودة، 
 الصحة والسالمة والبٌئة

 % 64 % 44 0 40 د 34سا  0 -- -- د 34سا  0 45

   0       األفقٌةحدة التعلٌم و

           0و ت أ 

 % 64 % 44 0 40 -- -- -- د 34سا  0 0015  11 اللغة االنجلٌزٌة لألعمال

 % 100 34 -- 04  49 00 675 0مجموع السداسً 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 السداسي الثاني-0
      

 وحذة انتعهُى

انحجى انضاعٍ 

 انضذاصٍ

 أصبىع 14-16

 انحجى انضاعٍ األصبىعٍ

 األرصذة انًعايم

 َىع انتقُُى

 أعًال يىجهت يحاضرة
أعًال 

 تطبُقُت

أعًال 

 أخري
 إيتحاٌ يتىاصم

   18       وحذاث انتعهُى األصاصُت

           1و ث أ 

 % 60 % 40 6 02 صا6 -- د 30صا  1 د 30صا  1 135 إداسح اٌّشبسَغ

 % 60 % 40 6 02 صا6 -- د 30صا  1 د 30صا  1 135 إداسح اٌدىدح

 % 60 % 40 6 02 صا6 -- د 30صا  1 د 30صا  1 135 اٌّغؤوٌُخ االخزّبػُخ ٌٍّؤعغبد

   9       وحذاث انتعهُى انًُهجُت

           1و ث و 

 % 60 % 40 5 02 د30صا4 -- د 30صا  1 د 30صا  1 11215 االحظبء اٌّطجك فٍ اٌزغُُش

 % 60 % 40 4 02 صا3 -- د 30صا  1 د 30صا  1 90 اٌزحًٍُ واإلداسح اٌّبٌُخ ٌٍّؤعغخ

   1       وحذاث انتعهُى االصتكشاقفُت

           1و ث إ 

 % 60 % 40 1 01 -- -- -- د 30صا  1 2215 الزظبد اٌزأُِٓ
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   2       وحذة انتعهُى األقفقُت

           1و ث أ 

ٔظبَ اٌّؼٍىِبد اٌّغبػذ الرخبر 

 فٍ االداسحاٌمشاس 
 % 60 % 40 1 01 -- -- -- د 30صا  1 2215

 % 60 % 40 1 01 -- -- -- د 30صا  1 2215 02ٌغخ فشٔغُخ 

 % 100 30 13 2515 -- 0715 12 675 2يجًىع انضذاصٍ 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 السداسي الثالث-3
      

 وحذة انتعهُى

انحجى انضاعٍ 

 انضذاصٍ

 أصبىع 14-16

 انحجى انضاعٍ األصبىعٍ

 األرصذة انًعايم

 َىع انتقُُى

 أعًال يىجهت حاضرةي
أعًال 

 تطبُقُت

أعًال 

 أخري
 إيتحاٌ يتىاصم

   18       وحذاث انتعهُى األصاصُت

           1و ث أ 

 % 60 % 40 6 02 صا6 -- د 30صا  1 د 30صا  1 135 إداسح اٌظفمبد اٌؼّىُِخ

 % 60 % 40 4 02 صا3 -- د 30صا  1 د 30صا  1 90 إداسح اٌّشزشَبد

 % 60 % 40 4 02 صا3 -- د 30صا  1 د 30صا  1 90 بؽشإداسح اٌّخ

 % 60 % 40 4 02 صا3 -- د 30صا  1 د 30صا  1 90 إداسح إٌّبصػبد

   9       وحذاث انتعهُى انًُهجُت

           1و ث و 

 % 60 % 40 5 02 د30صا4 -- د 30صا  1 د 30صا  1 11215 إٌّبهح اٌىُّخ واٌىُفُخ

 % 60 % 40 4 02 صا3 -- د 30صا  1 د 30صا  1 90 ػٍاٌزذلُك االخزّب

   2       وحذاث انتعهُى االصتكشاقفُت

           1و ث إ 

 % 60 % 40 1 01 -- -- -- د 30صا  1 2215 لبٔىْ األػّبي

 % 60 % 40 1 01 -- -- -- د 30صا  1 2215 اٌزغىَك

   1       وحذة انتعهُى األقفقُت

           1و ث أ 

ثشٔبِح ُِىشوعفذ إلداسح 

 اٌّشبسَغ
 % 60 % 40 1 01 -- -- -- د 30صا  1 2215

 % 100 30 15 2215  09 1315 675 3يجًىع انضذاصٍ 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 لرابعالسداسي ا-4
    

 األرصدة المعامل الحجم الساعي األسبوعي 

 04 40 454 العمل الشخصي 

 45 40 00015 التربص في المؤسسة

 45 40 00015 الملتقيات 

 -- -- -- أعمال أخرى)حدد(

 34 43 675 4مجموع السداسي 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ماستر شيادة لنيل يحّدد البرنامج البيداغوجي، 2021أكتوبر  16مؤرخ في  1134م قــرار رق

 بالمدرسة الوطنية العميا لممناجمنت " إدارة سمسمة التوريد " في
 

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

 .المعّدؿ والمتّمـ القانوف التوجييي لمتعميـ العالي،
 2021 يوليو سنػة 7الموافق  1442ذي القعدة عاـ  26المػؤرخ في  281-21بمقتضى المرسـو الرئاسي رقـ و  -

 .والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة
 2008 سنة أبريل 9   لموافقا 1429عاـ الّثاني ربيع 3 في المؤّرخ 08- 116 رقـ يالتنفيذ وبمقتضى المرسـو -

 .،المعدؿ والمتمـلممناجمنت العميا الوطنية المدرسة إنشاء والمتضمف
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 2008غشت سنة  19الموافق  1429شعباف عاـ  17المؤّرخ في  265-08وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .اهالمتضمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتور 

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

 2016سنة  يونيو 14الموافق  1437رمضاف عاـ  9 المؤّرخ في 176-16وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 األساسي النموذجي لممدرسة العميا.انوف القالذي يحدد 

، المتضمف تأىيل المدرسة الوطنية العميا لممناجمنت 2019أكتوبر  01المؤرخ في  1655القرار رقـ وبمقتضى  -
 .2020-2019بعنواف السنة الجامعية لضماف التكويف في الطور الثاني 

 

 ُيـقـــــّرر
 

لبرنامج البيداغوجي لنيل شيادة الماستر في "إدارة سمسمة التوريد"، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد ا األولـى:المادة 
 ، بالمدرسة الوطنية العميا لممناجمنت. 2019أكتوبر  01المؤّرخ في  1655المؤّىمة بموجب القرار رقـ 

العميا  يحّدد البرنامج البيداغوجي لنيل شيادة الماستر في "إدارة سمسمة التوريد" بالمدرسة الوطنية :2المــادة 
 لممناجمنت طبقا لممحق ىذا القرار.

بتطبيق  ،كّل فيما يخّصو ومدير المدرسة الوطنية العميا لممناجمنت،المدير العاـ لمتعميـ والتكويف يكمف  :3المــادة 
 ىذا القرار الذي ينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

 2021أكتوبر  16 فيحرر بالجزائر 
 التعميم العالي والبحث العمميوزير 

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 ماستر شيادة للني البيداغوجي البرنامج يحّدد الذي 2021أكتوبر  16المؤرخ في  1134 ممحق القرار رقم
 بالمدرسة الوطنية العميا لممناجمنت"إدارة سمسمة التوريد"  في

 

 انضذاصٍ األول-1
      

 وحذة انتعهُى

انحجى انضاعٍ 
 انضذاصٍ

 انحجى انضاعٍ األصبىعٍ

 األرصذة انًعايم

 َىع انتقُُى

 يحاضرة أصبىع 14-16
أعًال 
 يىجهت

أعًال 
 تطبُقُت

 إيتحاٌ يتىاصم أعًال أخري

   18       وحذاث انتعهُى األصاصُت

           1و ث أ 

 % 60 % 40 6 02 صا6 -- د 30صا  1 د 30صا  1 135 رغُُش االٔزبج

 % 60 % 40 5 02 د30صا4 -- د 30صا  1 د 30صا  1 11215 إداسح اٌّشزشَبد واٌزخضَٓ  

 % 60 % 40 3 02 د30صا1 -- د 30صا  1 د 30صا  1 6715 اإلداسح االعزشارُدُخ 

 % 60 % 40 4 02 صا3 -- د 30صا  1 د 30صا  1 90 خطىاد اٌدىدح

   9       وحذاث انتعهُى انًُهجُت

           1و ث و 

 % 60 % 40 5 02 د30صا4 -- د 30صا  1 د 30صا  1 11215 اإلحظبء ورحًٍُ اٌجُبٔبد

إداسح اٌّىاسد اٌجششَخ ؤظشَخ 
 إٌّظّبد

 % 60 % 40 4 02 صا3 -- د 30صا  1 د 30صا  1 90

   2       وحذاث انتعهُى االصتكشاقفُت

           1و ث إ 

اٌّؼٍىِبد واٌّغبػذ الرخبر  بَٔظ
 اٌمشاس

 % 60 % 40 2 02 -- -- د30صا1 د 30صا  1 45

   1       وحذة انتعهُى األقفقُت

           1و ث أ 

 % 60 % 40 1 01 -- -- -- د 30صا  1 2215 01ٌغخ فشٔغُخ 

 % 100 30 15 2215 -- 1015 12 675 1يجًىع انضذاصٍ 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
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 السداسي الثاني-0
      

 وحدة التعلٌم

الحجم الساعً 
 السداسً

 عأسبو 04-06

 الحجم الساعً األسبوعً

 األرصدة المعامل

 نوع التقٌٌم

 محاضرة
أعمال 
 موجهة

أعمال 
 تطبٌقٌة

أعمال 
 أخرى

 إمتحان متواصل

          وحدات التعلٌم األساسٌة

           0و ت أ 

اإلدارة الرشٌمة وإعداد خرائط 
 اإلجراءات

 % 64 % 44 45 40 د34سا4 -- د 34سا  0 د 34سا  0 00015

 % 64 % 44 45 40 د34سا4 -- د 34سا  0 د 34سا  0 00015 إدارة سلسلة التورٌد

 % 64 % 44 44 40 سا3 -- د 34سا  0 د 34سا  0 94 تدلٌك التورٌد ولوحة المٌادة

 % 64 % 44 44 40 سا3 -- د 34سا  0 د 34سا  0 94 االعتمادات-التوحٌد –المصادلة
          وحدات التعلٌم المنهجٌة

           0و ت م 

 % 64 % 44 43 40 د34سا0 -- د 34سا  0 د 34سا  0 6715 إدارة المخاطر

 % 64 % 44 43 40 د34سا0 -- د 34سا  0 د 34سا  0 6715 إدارة التغٌٌر

 % 64 % 44 43 40 د34سا0 -- د 34سا  0 د 34سا  0 6715 منهجٌة البحث العلمً
          وحدات التعلٌم االستكشافٌة

           0و ت إ 

 % 64 % 44 40 40 د34سا0 -- -- د 34سا  0 45 التسوٌك االستراتٌجً

          األفقٌةوحدة التعلٌم 

           0و ت أ 

 % 64 % 44 40 40 -- -- -- د 34سا  0 0015 12لغة إنجلٌزٌة 

 % 100 34 07 00 -- 0415 0315 675 0مجموع السداسً 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 انضذاصٍ انثانث-3  

 

 وحذة انتعهُى

انحجى انضاعٍ 

 انضذاصٍ

 أصبىع 14-16

 انحجى انضاعٍ األصبىعٍ

 األرصذة انًعايم

 َىع انتقُُى

 يحاضرة
أعًال 

 يىجهت

ًال أع

 تطبُقُت

أعًال 

 أخري
 إيتحاٌ يتىاصم

   18       وحذاث انتعهُى األصاصُت

           1و ث أ 

 % 60 % 40 6 02 صا6 -- د 30صا  1 د 30صا  1 135 رخطُؾ عٍغٍخ اٌزىسَذ

 % 60 % 40 6 02 صا6 -- د 30صا  1 د 30صا  1 135 إٌمً وِىسدو اإلِذاداد

سثخ شجىبد اٌزىسَذ ػٓ ؽشَك ِمب

 اٌغىّبد اٌغزخ اٌششُمخ
 % 60 % 40 6 02 صا6 -- د 30صا  1 د 30صا  1 135

   9       وحذاث انتعهُى انًُهجُت

           1و ث و 

 % 60 % 40 3 02 د30صا1 -- د 30صا  1 د 30صا  1 6715 ِٕهدُخ اٌجحش اٌؼٍٍّ

 % 60 % 40 3 02 د30صا1 -- د 30صا  1 د 30صا  1 6715 رغُُش اٌّغزىدػبد وإٌّظبد

 % 60 % 40 3 02 د30صا1 -- د 30صا  1 د 30صا  1 6715 إداسح اٌّشبسَغ

   1       وحذاث انتعهُى االصتكشاقفُت

           1و ث إ 

 % 60 % 40 1 01  --  د 30صا  1 2215 لبٔىْ اٌدّبسن

   2       وحذة انتعهُى األقفقُت

           1و ث أ 

 % 60 % 40 2 01 د30صا1 --  د 30صا  1 45 ىِبد ٌغٍغٍخ اٌزىسَذرىٕىٌىخُب اٌّؼٍ

 % 100 30 14 24 -- 09 12 675 3يجًىع انضذاصٍ 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 

 السداسي الرابع-4
    

 األرصدة المعامل حجم الساعي األسبوعيال 

 04 40 454 العمل الشخصي 

 45 40 00015 التربص في المؤسسة

 45 40 00015 الملتقيات 

 -- -- -- أعمال أخرى)حدد(

 34 43 675 4مجموع السداسي 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 لنيل شيادة ماستر  يحّدد البرنامج البيداغوجي، 2021أكتوبر  16مؤرخ في  1135قــرار رقم 
 بالمدرسة الوطنية العميا لممناجمنت "إدارة المنظمات" في

 

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

 .المعّدؿ والمتّمـ جييي لمتعميـ العالي،القانوف التو 
 2021 يوليو سنػة 7الموافق  1442ذي القعدة عاـ  26المػؤرخ في  281-21وبمقتضى المرسـو الرئاسي رقـ  -

 والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة.
 2008 سنة أبريل 9   الموافق 1429عاـ الّثاني ربيع 3 في المؤّرخ 08-116 رقـ التنفيذي وبمقتضى المرسـو -

 لممناجمنت،المعدؿ والمتمـ. العميا المدرسة الوطنية إنشاء والمتضمف
 2008غشت سنة  19الموافق  1429شعباف عاـ  17المؤّرخ في  265-08وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .المتضمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األّوؿ عاـ  18المؤّرخ في  77-13تنفيذي رقـ وبمقتضى المرسوـ ال -

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

 لممدرسة العميا. األساسي النموذجيالذي يحدد القانوف 
، المتضمف تأىيل الماستر المفتوح بعنواف السنة الجامعية 2010سبتمبر 07المؤرخ في  311بمقتضى القرار رقـ  -

 .بالمدرسة الوطنية العميا لممناجمنت 2010/2011
 ُيـقـــــّرر

 

في " إدارة المنظمات"، المؤّىمة ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد البرنامج البيداغوجي لنيل شيادة الماستر  المادة األولـى:
 ، بالمدرسة الوطنية العميا لممناجمنت. 2010سبتمبر 07المؤّرخ في  311بموجب القرار رقـ 

يحّدد البرنامج البيداغوجي لنيل شيادة الماستر في " إدارة المنظمات" بالمدرسة الوطنية العميا لممناجمنت  :2المــادة 
   طبقا لممحق ىذا القرار.

يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف ومدير المدرسة الوطنية العميا لممناجمنت، كّل فيما يخّصو، بتطبيق  :3ادة المــ
 ىذا القرار الذي ينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي

 2021أكتوبر  16 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 زيانأ.د عبد الباقي بن 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 ماستر  شيادة لنيل البيداغوجي البرنامج يحّدد الذي 2021أكتوبر  16مؤرخ في  1135 ممحق القرار رقم
 ية العميا لممناجمنتالوطن بالمدرسة "إدارة المنظمات" في

 

 انضذاصٍ األول- 1
      

 وحذة انتعهُى
انحجى انضاعٍ 

 انضذاصٍ

 أصبىع 14-16

 انحجى انضاعٍ األصبىعٍ
 األرصذة انًعايم

 َىع انتقُُى

 ايتحاٌ يتىاصم أعًال أخري أعًال تطبُقُت أعًال يىجهت يحاضرة

   18       وحذاث انتعهُى األصاصُت

           1و ث أ 

 % 60 % 40 6 2 صا6 -- د 30صا  1 د 30صا  1 135 ٔظشَخ إٌّظّبد
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اٌزحًٍُ االلزظبدٌ اٌّطجك 

 ػًٍ إٌّظّبد
 % 60 % 40 5 2 د30صا4 -- د 30صا  1 د 30صا  1 112.5

 % 60 % 40 3 2 د30صا 1 -- د 30صا  1 د 30صا  1 6715 إداسح اٌّىاسد اٌجششَخ

 % 60 % 40 4 2 صا3 -- د 30صا  1 د 30صا  1 90 ِجبدئ اإلداسح

   9       وحذاث انتعهُى انًُهجُت

           1و ث و 

 % 60 % 40 5 2 د30صا4 -- د 30صا  1 د 30صا  1 112.5 اٌزغُُش اٌّحبعجٍ

 % 60 % 40 4 2 صا3 -- د 30صا  1 د 30صا  I 90 1إحظبء ورحًٍُ اٌجُبٔبد 

   2       وحذاث انتعهُى االصتكشاقفُت

           1و ث إ 

 % 60 % 40 2 01 د30صا1 -- -- د 30صا  1 45 اٌجُئخ اٌمبٔىُٔخ

   1       وحذة انتعهُى األقفقُت

           1و ث أ 

 % 60 % 40 1 01 -- -- -- د 30صا  1 2215   01 ٌغخ فشٔغُخ

 % 100 30 14 24 -- 09 12 675 1يجًىع انضذاصٍ 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 

 السداسي الثاني-0
 

 وحذة انتعهُى

انحجى انضاعٍ 

 انضذاصٍ

 أصبىع 14-16

 انحجى انضاعٍ األصبىعٍ
 األرصذة انًعايم

 َىع انتقُُى

 إيتحاٌ يتىاصم ل أخريأعًا أعًال تطبُقُت أعًال يىجهت يحاضرة

   18       وحذاث انتعهُى األصاصُت

          1و ث أ 

 % 60 % 40 6 02 صا6 -- د 30صا  1 د 30صا  1 135 اإلٔزبج واداسح اٌؼٍُّبد

 % 60 % 40 5 02 د30صا4 -- د 30صا  1 د 30صا  1 112.5 االثزىبس و إداسح اٌّشبسَغ

 % 60 % 40 3 02 د30صا1 -- د 30صا  1 د 30صا  1 6715 ِبٌُخ اٌششوبد

 % 60 % 40 4 02 صا3 -- د 30صا  1 د 30صا  1 90 رحًٍُ اٌّؤعغبد

   9       وحذاث انتعهُى انًُهجُت

          1و ث و 

 % 60 % 40 3 02 د30صا1 -- د 30صا  1 د 30صا  I 6715 1ِٕهدُخ اٌجحش 

 % 60 % 40 3 02 د30صا1 -- د 30صا  1 د 30صا  1 6715 ثحىس اٌؼٍُّبد

 % 60 % 40 3 02 د30صا1 -- د 30صا  1 د 30صا  II 6715 1 احظبء ورحًٍُ اٌجُبٔبد

   1       وحذاث انتعهُى االصتكشاقفُت

          1و ث إ 

رىٕىٌىخُب االػالَ واالرظبي فٍ 

 إٌّظّبد
 % 60 % 40 1 01 -- -- -- د 30صا  1 2215

   02       وحذة انتعهُى األقفقُت

          1و ث أ 

أٔظّخ اٌّؼٍىِبد اٌّغبػذح فٍ 

 ارخبر اٌمشاساد
 % 60 % 40 1 01 -- --  د 30صا  1 2215

 % 60 % 40 1 01  --  د 30صا  1 2215 02 ٌغخ إٔدٍُضَخ

 % 100 30 14 1915 -- 1015 15 675 2يجًىع انضذاصٍ 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 

 السداسي الثالث-3
 

 وحذة انتعهُى

انحجى انضاعٍ 

 انضذاصٍ

 أصبىع 14-16

 انحجى انضاعٍ األصبىعٍ

 األرصذة انًعايم

 َىع انتقُُى

 ٌإيتحا يتىاصم أعًال أخري أعًال تطبُقُت أعًال يىجهت يحاضرة

   18       وحذاث انتعهُى األصاصُت

           1و ث أ 

 % 60 % 40 60 02 صا6 -- د 30صا  1 د 30صا  1 135 إداسح إٌّبهح اٌؼٍُّبرُخ

 % 60 % 40 50 02 د30صا4 -- د 30صا  1 د 30صا  1 112.5 ِشالجخ اٌزغُُش

 % 60 % 40 03 02 د30صا1 -- د 30صا  1 د 30صا  1 6715 اٌزغىَك االعزشارُدٍ

 % 60 % 40 40 02 صا3 -- د 30صا  1 د 30صا  1 90 اإلداسح االعزشارُدُخ

   09       وحذاث انتعهُى انًُهجُت

           1و ث و 

 % 60 % 40 50 2 د30صا4 -- د 30صا  1 د 30صا  1 112.5 ِٕهدُخ اٌزحًٍُ اٌىُفٍ

ِٕهدُخ اٌزحًٍُ اٌىٍّ )ثشٔبِح 

SPSS) 
 % 60 % 40 40 2 صا3 -- د 30صا  1 د 30صا  1 90
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   20       وحذاث انتعهُى االصتكشاقفُت

           1و ث إ 

 % 60 % 40 20 02 -- -- د 30صا  1 د 30صا  1 45 اٌحىوّخ واإلداسح اٌؼّىُِخ

   10       وحذة انتعهُى األقفقُت

           1و ث أ 

 % 60 % 40 10 01 -- -- -- د 30صا  1 2215 إداسح اٌزغُُش

 % 100 30 15 2215 -- 1015 12 675 3يجًىع انضذاصٍ 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 ي الرابعالسداس-4
    

 ةاألرصذ انًعايم انحجى انضاعٍ األصبىعٍ انبُاَاث

 20 01 450 انعًم انشخصٍ

 05 01 11215 انتربص قفٍ انًؤصضت

 05 01 11215 انًهتقُاث

 -- -- --- أعًال أخري)حذد(

 30 03 675 4يجًىع انضذاصٍ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ماستر شيادة لنيل داغوجيالبي البرنامج يحّدد، 2021أكتوبر  16مؤرخ في  1136قــرار رقم 

 الوطنية العميا لممناجمنت بالمدرسة "إدارة التسويق" في
 

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

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

 .لمتضمف تعييف أعضاء الحكومةوا
 2008 سنة أبريل 9 الموافق 1429عاـ الّثاني ربيع 3 في المؤّرخ 08- 116 رقـ التنفيذي وبمقتضى المرسـو -

 لممناجمنت،المعدؿ والمتمـ. مياالع المدرسة الوطنية إنشاء لمتضمفوا
 2008غشت سنة  19الموافق  1429شعباف عاـ  17المؤّرخ في  265-08وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه.المتضمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس 
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ّوؿ عاـ ربيع األ 18المؤّرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

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

 األساسي النموذجي لممدرسة العميا.الذي يحدد القانوف 
، المتضمف تأىيل الماستر المفتوح بعنواف السنة 2015أكتوبر  03المؤرخ في  920وبمقتضى القرار رقـ  -

 .بالمدرسة الوطنية العميا لممناجمنت 2015/2016الجامعية 
 

 ُيـقـــــّرر
 

ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد البرنامج البيداغوجي لنيل شيادة الماستر في " إدارة التسويق"، المؤّىمة  المادة األولـى:
 ، بالمدرسة الوطنية العميا لممناجمنت. 2015أكتوبر  03المؤرخ في  920القرار رقـ بموجب 

يحّدد البرنامج البيداغوجي لنيل شيادة الماستر في "إدارة التسويق" بالمدرسة الوطنية العميا لممناجمنت  :2المــادة 
 طبقا لممحق ىذا القرار.
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ومدير المدرسة الوطنية العميا لممناجمنت، كّل فيما يخّصو، بتطبيق  يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف :3المــادة 
 ىذا القرار الذي ينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي

 2021أكتوبر  16 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 ماستر شيادة لنيل البيداغوجي البرنامج يحّدد الذي 2021أكتوبر  16مؤرخ في ال 1136 ممحق القرار رقم
 الوطنية العميا لممناجمنت "إدارة التسويق" بالمدرسة في

 

 السداسي األول- 0
 

 وحذة انتعهُى
انحجى انضاعٍ 

 انضذاصٍ
 أصبىع 14-16

 انحجى انضاعٍ األصبىعٍ

 األرصذة انًعايم

 َىع انتقُُى

 يحاضرة
أعًال 
 يىجهت

أعًال 
 تطبُقُت

 إيتحاٌ يتىاصم أعًال أخري

   18       وحذاث انتعهُى األصاصُت

           1و ث أ 

 % 60 % 40 6 02 صا6 -- د 30صا  1 د 30صا  1 135 ِجبدئ وأعبعُبد اٌزغىَك

 % 60 % 40 4 02 س3 -- د 30صا  1 د 30صا  1 90 اٌجحش اٌىٍّ فٍ اٌزغىَك

 % 60 % 40 4 02 س3 -- د 30صا  1 د 30صا  1 90 عٍىن اٌّغزهٍه

 % 60 % 40 4 02 س3 -- د 30صا  1 د 30صا  1 90 اٌُمظخ واالعزخجبساد اٌزغىَمُخ

   9       وحذاث انتعهُى انًُهجُت

           1و ث و 

 % 60 % 40 5 02 د30صا4 -- د 30صا  1 د 30صا  1 11215 احظبء ورمُٕبد أزمبء اٌؼُٕخ

 % 60 % 40 4 02 صا3 -- د 30صا  1 د 30صا  1 90 اٌزىاطً اٌشخظٍ

   2       وحذاث انتعهُى االصتكشاقفُت

           1و ث إ 

 % 60 % 40 1 01 -- --  د 30صا  Excel 2215 1رطجُمبد ػًٍ ثشٔبِح 

 SPSSرطجُمبد ػًٍ ثشٔبِح 
 اٌّغزىي األوي

 % 60 % 40 1 01 -- --  د 30صا  1 2215

   1       وحذة انتعهُى األقفقُت

           1و ث أ 

 % 60 % 40 1 01 -- --  د 30صا  1 2215 01ٌغخ فشٔغُخ 

 % 100 30 15 2215  09 1315 675 1يجًىع انضذاصٍ 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 السداسي الثاني-0
      

 وحذة انتعهُى
انحجى انضاعٍ 

 انضذاصٍ
 أصبىع 14-16

 انحجى انضاعٍ األصبىعٍ

 األرصذة انًعايم

 َىع انتقُُى

 يحاضرة
أعًال 
 يىجهت

أعًال 
 تطبُقُت

أعًال 
 أخري

 إيتحاٌ يتىاصم

   18       وحذاث انتعهُى األصاصُت

           1و ث أ 

 % 60 % 40 4 02 س3 -- د 30صا  1 د 30صا  1 90 اعزشارُدُخ وخطخ اٌزغىَك

 % 60 % 40 4 02 س3 -- د 30صا  1 د 30صا  1 90 اداسح اٌؼالِخ اٌزدبسَخ

 % 60 % 40 4 02 س3 -- د 30صا  1 د 30صا  1 90 ظبالد اٌزغىَمُخاداسح االر
 % 60 % 40 6 02 صا6 -- د 30صا  1 د 30صا  1 135 اٌخذِبدرغىَك وإداسح رغىَك األػّبي 

   9       وحذاث انتعهُى انًُهجُت

           1و ث و 

 % 60 % 40 3 02 د30صا1  د 30صا  1 د 30صا  1 6715 (1احظبء ورحًٍُ اٌجُبٔبد )

 % 60 % 40 3 02 د30صا1  د 30صا  1 د 30صا  1 6715 اٌجحش اٌىُفٍ فٍ اٌزغىَك

االداسح اٌّبٌُخ واٌُّضأُخ اٌّطجمخ 
 ػًٍ اٌزغىَك

 % 60 % 40 3 02 د30صا1  د 30صا  1 د 30صا  1 6715

   1       وحذاث انتعهُى االصتكشاقفُت

           1و ث إ 

 % 60 % 40 1 01 --   د 30صا  1 2215 رشثض ُِذأٍ

   2       وحذة انتعهُى األقفقُت

           1و ث أ 

 % 60 % 40 1 01 --   د 30صا  1 2215 02ٌغخ إٔدٍُضَخ 

  SPSSرطجُمبد ػًٍ ثشٔبِح 
 اٌّغزىي اٌثبٍٔ

 % 60 % 40 1 01 --   د 30صا  1 2215

 % 100 30  1915  1015 15 675 2يجًىع انضذاصٍ 
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 السداسي الثالث-3
 

 وحذة انتعهُى

انحجى انضاعٍ 

 انضذاصٍ

 أصبىع 14-16

 انحجى انضاعٍ األصبىعٍ

 األرصذة انًعايم

 َىع انتقُُى

 يحاضرة
أعًال 

 يىجهت

أعًال 

 تطبُقُت

أعًال 

 أخري
 إيتحاٌ يتىاصم

   18       وحذاث انتعهُى األصاصُت

           1و ث أ 
االثزىبس ورطىَش إٌّزدبد 

 اٌدذَذح
 % 60 % 40 4 02 س3 -- د 30صا  1 د 30صا  1 90

إداسح اٌؼاللخ ِغ اٌضثبئٓ 

 واٌزغىَك ثبٌؼاللبد 
 % 60 % 40 4 02 س3 -- د 30صا  1 د 30صا  1 90

 % 60 % 40 4 02 س3 -- د 30صا  1 د 30صا  1 90 اٌزغىَك اٌشلٍّ

 % 60 % 40 6 02 صا6 -- د 30صا  1 د 30صا  1 135 ِشالجخ اٌزغىَك

   9       وحذاث انتعهُى انًُهجُت

           1و ث و 

 % 60 % 40 6 02 صا6 -- د 30صا  1 د 30صا  1 135 اداسح اٌّشبسَغ
خ اٌجحش اٌؼٍٍّ ورحشَش ِٕهدُ

 اٌّزوشح 
 % 60 % 40 3 02 د30صا1 -- د 30صا  1 د 30صا  1 6715

   1       وحذاث انتعهُى االصتكشاقفُت

           1و ث إ 
ثشٔبِح ِبَىشوعفذ إلداسح 

 اٌّششوع
 % 60 % 40 1 01 -- -- -- د 30صا  1 2215

   2       األقفقُتوحذة انتعهُى 

           1و ث أ 

 % 60 % 40 1 01 -- -- -- د 30صا  1 2215 (2إحظبء ورحًٍُ اٌجُبٔبد)
 SPSSرطجُمبد ػًٍ ثشٔبِح 

 اٌّغزىي اٌثبٌش
 % 60 % 40 1 01 -- -- -- د 30صا  1 2215

 % 100 30 15 2215 -- 09 1315 675 3يجًىع انضذاصٍ 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 السداسي الرابع- 4

 

   

 األرصذة انًعايم انحجى انضاعٍ األصبىعٍ 

 20 01 450 انعًم انشخصٍ 

 05 01 112.5 انتربص قفٍ انًؤصضت

 05 01 112.5 انًهتقُاث 

 -- --  أعًال أخري)حذد(

 30 03 675 4يجًىع انضذاصٍ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 لنيل شيادة ماستر يحّدد البرنامج البيداغوجي، 2021أكتوبر  16مؤرخ في  1137قــرار رقم 

 بالمدرسة الوطنية العميا لممناجمنت في "إدارة التسويق"
 

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

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

 والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة.
 2008 سنة أبريل 9   الموافق 1429عاـ الّثاني ربيع 3 في المؤّرخ 08- 116 رقـ التنفيذي تضى المرسـووبمق -

 لممناجمنت،المعدؿ والمتمـ. العميا المدرسة الوطنية إنشاء المتضمفو 
 2008غشت سنة  19الموافق  1429شعباف عاـ  17المؤّرخ في  265-08وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .ظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراهالمتضمف ن
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 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األّوؿ عاـ  18المؤّرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 يـ العالي والبحث العممي.الذي يحدد صالحيات وزير التعم

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

، المتضمف تأىيل الماستر المفتوح بعنواف السنة 2015أكتوبر  03المؤرخ في  920وبمقتضى القرار رقـ  -
 .بالمدرسة الوطنية العميا لممناجمنت 2015/2016الجامعية 

 

 قـــــّررُيـ
 

ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد البرنامج البيداغوجي لنيل شيادة الماستر في " إدارة التسويق"، المؤّىمة  المادة األولـى:
 ، بالمدرسة الوطنية العميا لممناجمنت. 2015أكتوبر  03المؤرخ في  920بموجب القرار رقـ 

ماستر في " إدارة التسويق " بالمدرسة الوطنية العميا لممناجمنت يحّدد البرنامج البيداغوجي لنيل شيادة ال :2المــادة 
 طبقا لممحق ىذا القرار.

يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف ومدير المدرسة الوطنية العميا لممناجمنت، كّل فيما يخّصو، بتطبيق  :3المــادة 
 لعمميىذا القرار الذي ينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث ا

 2021أكتوبر  16 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 شيادة لنيل البيداغوجي البرنامج يحّدد الذي 2021بر أكتو  16المؤرخ في  1137 ممحق القرار رقم
 الوطنية العميا لممناجمنت ماستر في"اإلدارة بالجودة" بالمدرسة

 

 السداسي األول- 0
      

 وحذة انتعهُى

انحجى انضاعٍ 

 انضذاصٍ

 أصبىع 14-16

 انحجى انضاعٍ األصبىعٍ

 األرصذة انًعايم

 َىع انتقُُى

 يحاضرة
أعًال 

 يىجهت

ًال أع

 تطبُقُت
 إيتحاٌ يتىاصم أعًال أخري

   18       وحذاث انتعهُى األصاصُت

           1و ث أ 

 % 60 % 40 6 02 صا6 -- د 30صا  1 د 30صا  1 135 االداسح االعزشارُدُخ

 % 60 % 40 6 02 صا6 -- د 30صا  1 د 30صا  1 135 إخشاءاد اٌدىدح

 % 60 % 40 6 02 صا6 -- د 30صا  1 د 30صا  1 135 اٌدىدح فٍ اٌخذِبد

   9       وحذاث انتعهُى انًُهجُت

           1و ث و 

 % 60 % 40 5 02 د30صا4 -- د 30صا  1 د 30صا  1 11215 االحظبء ورحًٍُ اٌجُبٔبد

 % 60 % 40 4 02 صا3 -- د 30صا  1 د 30صا  1 90 عٍغٍخ اإلِذادإداسح 

   2       وحذاث انتعهُى االصتكشاقفُت

           1و ث إ 

ؤظشَبد  إداسح اٌّىاسد اٌجششَخ

 إٌّظّبد
 % 60 % 40 1 01 -- -- -- د 30صا  1 2215

ٔظُ اٌّؼٍىِبد اٌّغبػذح فٍ  

 ارخبر اٌمشاساد
 % 60 % 40 1 01 -- -- -- د 30صا  1 2215

   1       وحذة انتعهُى األقفقُت

           1و ث أ 

 % 60 % 40 1 01 -- -- -- د 30صا  1 2215 01ٌغخ فشٔغُخ 

 % 100 30 13 2515 -- 0715 12 675 1يجًىع انضذاصٍ 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 السداسي الثاني-0
      

 وحذة انتعهُى

نضاعٍ انحجى ا

 انضذاصٍ

 أصبىع 14-16

 انحجى انضاعٍ األصبىعٍ

 األرصذة انًعايم

 َىع انتقُُى

 يحاضرة
أعًال 

 يىجهت

أعًال 

 تطبُقُت

أعًال 

 أخري
 إيتحاٌ يتىاصم

   18       وحذاث انتعهُى األصاصُت

           1و ث أ 

 % 60 % 40 6 02 صا6 -- د 30صا  1 د 30صا  1 135 عُبعخ اٌدىدح فٍ اٌدضائش

 % 60 % 40 6 02 صا6 -- د 30صا  1 د 30صا  1 135 االػزّبد  –اٌزىحُذ  –اٌزظذَك 

 % 60 % 40 6 02 صا6 -- د 30صا  1 د 30صا  1 135 اإلداسح اٌششُمخ

   9       وحذاث انتعهُى انًُهجُت

           1و ث و 

 % 60 % 40 5 02 د30صا4 -- د 30صا  1 د 30صا  1 11215 إداسح اٌّخبؽش

 % 60 % 40 4 02 صا3 -- د 30صا  1 د 30صا  1 90 إداسح اٌزغُُش

   2       وحذاث انتعهُى االصتكشاقفُت

           1و ث إ 

 % 60 % 40 1 01 -- -- -- د 30صا  1 2215 اٌزغىَك االعزشارُدٍ

 % 60 % 40 1 01 -- -- -- د 30صا  1 2215 أعظ فٍ اٌجحش اٌؼٍٍّ

   1       عهُى األقفقُتوحذة انت

           1و ث أ 

 % 60 % 40 1 01 -- -- -- د 30صا  1 2215 02ٌغخ إٔدٍُضَخ 

 % 100 30 13 2515 -- 715 12 675 2يجًىع انضذاصٍ 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 السداسي الثالث- 3
      

 وحذة انتعهُى

انحجى انضاعٍ 

 انضذاصٍ

 أصبىع 14-16

 انحجى انضاعٍ األصبىعٍ

 األرصذة انًعايم

 َىع انتقُُى

 يحاضرة
أعًال 

 يىجهت

أعًال 

 تطبُقُت

أعًال 

 أخري
 إيتحاٌ يتىاصم

   18       وحذاث انتعهُى األصاصُت

           1و ث أ 

ظبَ إداسح اٌدىدح واٌدىدح، اٌظحخ ٔ

 واٌغالِخ واٌجُئخ(
 % 60 % 40 6 02 صا6 -- د 30صا  1 د 30صا  1 135

 % 60 % 40 6 02 صا6 -- د 30صا  1 د 30صا  1 135 رذلُك اٌدىدح

 Lean Sixاٌغزخ عىّبد اٌششُمخ )

Sigma) 
 % 60 % 40 6 02 صا6 -- د 30صا  1 د 30صا  1 135

   9       نًُهجُتوحذاث انتعهُى ا

           1و ث و 

 % 60 % 40 3 02 د30صا1 -- د 30صا  1 د 30صا  1 6715 ردبسة ػٓ اٌزظذَك

ِٓ اٌدىدح إًٌ اٌّغؤوٌُخ االخزّبػُخ 

 ٌٍششوبد
 % 60 % 40 3 02 د30صا1 -- د 30صا  1 د 30صا  1 6715

 % 60 % 40 3 02 د30صا1 -- د 30صا  1 د 30صا  1 6715 ِٕهدُخ اٌجحش اٌؼٍٍّ

   2       وحذاث انتعهُى االصتكشاقفُت

           1و ث إ 

 % 60 % 40 2 01 د30صا1 -- -- د 30صا  1 45 اإلداسح ورحًٍُ اٌمُّخ

   1       وحذة انتعهُى األقفقُت

           1و ث أ 

 % 60 % 40 1 01 -- -- -- د 30صا  1 2215 إداسح اٌّشبسَغ

 % 100 30 14 24  09 12 675 3يجًىع انضذاصٍ 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 السداسي الرابع-4

    

 األرصذة انًعايم انحجى انضاعٍ األصبىعٍ 

 20 01 450 انعًم انشخصٍ 

 05 01 11215 تانتربص قفٍ انًؤصض

 05 01 11215 انًهتقُاث 

 -- -- -- أعًال أخري)حذد(

 30 03 675 4يجًىع انضذاصٍ 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 لنيل شيادة ماستر في يحّدد البرنامج البيداغوجي، 2021أكتوبر  16مؤرخ في  1138قــرار رقم 
 بالمدرسة الوطنية العميا لممناجمنت بشرية""إدارة الموارد ال

 

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

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

 .المتضمف تعييف أعضاء الحكومةو 
  2008 سنة أبريل 9 الموافق 1429عاـ الّثاني ربيع 3 في المؤّرخ 08- 116 رقـ التنفيذي وبمقتضى المرسـو -

 .لممناجمنت،المعدؿ والمتمـ العميا المدرسة الوطنية إنشاء والمتضمف
 2008غشت سنة  19الموافق  1429شعباف عاـ  17المؤّرخ في  265-08ضى المرسوـ التنفيذي رقـ وبمقت -

 .المتضمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األّوؿ عاـ  18المؤّرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

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

 .الذي يحدد القانوف األساسي النموذجي لممدرسة العميا
تأىيل الماستر المفتوح بعنواف السنة ، المتضمف 2015أكتوبر  03المؤرخ في  920وبمقتضى القرار رقـ  -

 .بالمدرسة الوطنية العميا لممناجمنت 2015/2016الجامعية 
 

 ُيـقـــــّرر
 

ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد البرنامج البيداغوجي لنيل شيادة الماستر في " إدارة الموارد البشرية"،  المادة األولـى:
 ، بالمدرسة الوطنية العميا لممناجمنت. 2015أكتوبر  03المؤرخ في  920المؤّىمة بموجب القرار رقـ 

يحّدد البرنامج البيداغوجي لنيل شيادة الماستر في "إدارة الموارد البشرية" بالمدرسة الوطنية العميا  :2المــادة 
 لممناجمنت طبقا لممحق ىذا القرار.

نية العميا لممناجمنت، كّل فيما يخّصو، بتطبيق يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف ومدير المدرسة الوط :3المــادة 
 .ىذا القرار الذي ينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي

 2021أكتوبر  16 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 ماستر شيادة لنيل البيداغوجي البرنامج يحّدد الذي 2021أكتوبر  16مؤرخ في ال 1138 ممحق القرار رقم
 الوطنية العميا لممناجمنت "إدارة الموارد البشرية" بالمدرسة في

 

 السداسي األول- 0
      

 انتعهُىوحذة 
انحجى انضاعٍ 

 انضذاصٍ
 أصبىع 14-16

 انحجى انضاعٍ األصبىعٍ
 األرصذة انًعايم

 َىع انتقُُى

 أعًال يىجهت يحاضرة
أعًال 
 تطبُقُت

 إيتحاٌ يتىاصم أعًال أخري

   18       وحذاث انتعهُى األصاصُت
           1و ث أ 

 % 60 % 40 6 02 صا6 -- د 30ا ص 1 د 30صا  1 135 1ِجبدئ إداسح اٌّىاسد اٌجششَخ 
 % 60 % 40 6 02 صا6 -- د 30صا  1 د 30صا  1 135 لبٔىْ اٌؼًّ واٌؼاللبد اٌّهُٕخ 

االداسح االعزشارُدُخ ٌٍّىاسد 
   01اٌجششَخ

 % 60 % 40 6 02 صا6 -- د 30صا  1 د 30صا  1 135
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   9       وحذاث انتعهُى انًُهجُت

           1و ث و 

 % 60 % 40 5 02 30صاد4 -- د 30صا  1 د 30صا  1 11215 خزّبع إٌّظّبد ػٍُ اال

 % 60 % 40 4 02 صا3 -- د 30صا  1 د 30صا  1 90 إداسح اٌزىظُف 

   2       وحذاث انتعهُى االصتكشاقفُت

           1و ث إ 

 % 60 % 40 2 01 د30صا1 -- -- د 30صا  1 45 الزظبد اٌؼًّ وعُبعخ اٌزىظُف 

   1       وحذة انتعهُى األقفقُت

           1و ث أ 

 % 60 % 40 1 01 -- -- -- د 30صا  1 2215 01ٌغخ  أدٍُضَخ 

 % 100 30 12 27  0715 1015 675 1يجًىع انضذاصٍ 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 

 السداسي الثاني-0
      

 وحذة انتعهُى
انحجى انضاعٍ 

 انضذاصٍ
 أصبىع 14-16

 انحجى انضاعٍ األصبىعٍ

 األرصذة انًعايم

 َىع انتقُُى

 يحاضرة
أعًال 
 يىجهت

أعًال 
 تطبُقُت

 إيتحاٌ يتىاصم أعًال أخري

   18       وحذاث انتعهُى األصاصُت

           1و ث أ 

 % 60 % 40 6 02 صا6 -- د 30صا  1 د 30صا  1 135 اٌغٍىن اٌزٕظٍُّ

االداسح االعزشارُدُخ ٌٍّىاسد 
  02اٌجششَخ

 % 60 % 40 4 02 صا3 -- د 30صا  1 د 30صا  1 90

 % 60 % 40 4 02 صا3 -- د 30صا  1 د 30صا  1 90 عُبعخ اٌزؼىَغ 

 % 60 % 40 4 02 صا3 -- د 30صا  1 د 30صا  1 90 إداسح اٌزغُُش

   9       وحذاث انتعهُى انًُهجُت

           1و ث و 

 % 60 % 40 5 02 30صاد4 -- د 30صا  1 د 30صا  1 11215 1رحًٍُ ثُبٔبد اٌّىاسد اٌجششَخ 

ٔظبَ اٌّؼٍىِبد اٌّغبػذح الرخبر 
 اٌمشاساد فٍ اٌّىاسد اٌجششَخ

 % 60 % 40 4 02 صا3 -- د 30صا  1 د 30صا  1 90

   2       وحذاث انتعهُى االصتكشاقفُت

           1و ث إ 

 % 60 % 40 2 01 د30صا1 -- -- د 30صا  1 45 اٌزىاطً اٌشخظٍ

   1       وحذة انتعهُى األقفقُت

           1و ث أ 

 % 60 % 40 1 -- -- -- -- د 30صا  1 2215 02ٌغخ اٌفشٔغُخ 

 % 100 30 13 24  09 12 675 2يجًىع انضذاصٍ 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 

 السداسي الثالث- 3
      

 وحذة انتعهُى

انحجى انضاعٍ 

 انضذاصٍ

 أصبىع 14-16

 انحجى انضاعٍ األصبىعٍ

 األرصذة انًعايم

 ُُىَىع انتق

 يحاضرة
أعًال 

 يىجهت

أعًال 

 تطبُقُت
 إيتحاٌ يتىاصم أعًال أخري

   18       وحذاث انتعهُى األصاصُت

           1و ث أ 

 % 60 % 40 6 02 صا6 -- د 30صا  1 د 30صا  1 135 إداسح اٌزىىَٓ

 % 60 % 40 4 02 صا3 -- د 30صا  1 د 30صا  1 90 إداسح اٌزٕىع

 % 60 % 40 4 02 صا3 -- د 30صا  1 د 30صا  1 90 اٌّىظفُٓ رمُُُ و ِزبثؼخ

 % 60 % 40 4 02 صا3 -- د 30صا  1 د 30صا  1 90 رغُُش اٌّغبس اٌّهٍٕ

   9       وحذاث انتعهُى انًُهجُت

           1و ث و 

ِٕهدُخ اٌجحش اٌؼٍٍّ فٍ ػٍىَ 

 اٌزغُُش
 % 60 % 40 5 02 30صاد4 -- د 30صا  1 د 30صا  1 11215

 % 60 % 40 4 02 صا3 -- د 30صا  1 د 30صا  1 90 اٌزذلُك االخزّبػٍ

   2       وحذاث انتعهُى االصتكشاقفُت

           1و ث إ 

 % 60 % 40 1 01  -- -- د 30صا  1 2215 االخاللُبد واٌّغؤوٌُخ االخزّبػُخ

 % 60 % 40 1 01  -- -- د 30صا  1 2215 اٌزفبوع اٌّهٍٕ واالخزّبػٍ

   1       وحذة انتعهُى األقفقُت

           1و ث أ 

 % 60 % 40 1 01  -- -- د 30صا  1 2215 رحًٍُ ثُبٔبد اٌّىاسد اٌجششَخ 

 % 100 30 15 2215 -- 09 1315 675 1يجًىع انضذاصٍ 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 السداسي الرابع-4
    

 األرصذة انًعايم انحجى انضاعٍ األصبىعٍ 

 20 01 450 انعًم انشخصٍ 

 05 01 11215 انتربص قفٍ انًؤصضت

 05 01 11215 انًهتقُاث 

 -- -- --- أعًال أخري)حذد(

 30 03 675 4يجًىع انضذاصٍ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 لنيل شيادة ماستر  يحّدد البرنامج البيداغوجي، 2021أكتوبر  16مؤرخ في  1139قــرار رقم 

 بالمدرسة الوطنية العميا لممناجمنت في "إدارة استراتيجية ونظام المعمومات"
 

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

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

 .المتضمف تعييف أعضاء الحكومةو 
 2008 سنة أبريل 9 الموافق 1429عاـ الّثاني ربيع 3 في المؤّرخ 08- 116 رقـ التنفيذي ى المرسـووبمقتض -

 .لممناجمنت،المعدؿ والمتمـ العميا المدرسة الوطنية إنشاء المتضمفو 
 2008غشت سنة  19الموافق  1429شعباف عاـ  17المؤّرخ في  265-08وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراهالمتضمف نظاـ 
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األّوؿ عاـ  18المؤّرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

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

 .الذي يحدد القانوف األساسي النموذجي لممدرسة العميا
، المتضمف تأىيل الماستر المفتوح بعنواف السنة 2015أكتوبر  03المؤرخ في  920وبمقتضى القرار رقـ  -

  .بالمدرسة الوطنية العميا لممناجمنت 2010/2011الجامعية 
 ــــّررُيـقـ

ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد البرنامج البيداغوجي لنيل شيادة الماستر في "إدارة استراتيجية ونظاـ  المادة األولـى:
، بالمدرسة الوطنية العميا 2015أكتوبر  03المؤّرخ في  920المعمومات"، المؤّىمة بموجب القرار رقـ 

 لممناجمنت. 
جي لنيل شيادة الماستر في "إدارة استراتيجية ونظاـ المعمومات" بالمدرسة الوطنية يحّدد البرنامج البيداغو  :2المــادة 

 العميا لممناجمنت طبقا لممحق ىذا القرار.
يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف ومدير المدرسة الوطنية العميا لممناجمنت، كّل فيما يخّصو، بتطبيق  :3المــادة 

 .ة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العمميىذا القرار الذي ينشر في النشر 
 2021أكتوبر  16 فيحرر بالجزائر 

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

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 ماستر شيادة لنيل البيداغوجي البرنامج يحّدد الذي 2021أكتوبر  16مؤرخ في ال 1139قــرار رقم  القرار ممحق
 الوطنية العميا لممناجمنت بالمدرسة "إدارة استراتيجية ونظام المعمومات" في

 

 السداسي األول- 0
      

 وحذة انتعهُى

انحجى انضاعٍ 

 انضذاصٍ

 أصبىع 14-16

 صبىعٍانحجى انضاعٍ األ

 األرصذة انًعايم

 َىع انتقُُى

 يحاضرة
أعًال 

 يىجهت

أعًال 

 تطبُقُت

أعًال 

 أخري
 إيتحاٌ يتىاصم

   18       وحذاث انتعهُى األصاصُت

           1و ث أ 

 % 60 % 40 6 02 صا6 -- د 30صا  1 د 30صا  1 135 ِمذِخ فٍ االداسح االعزشارُدُخ

 % 60 % 40 6 02 صا6 -- د 30صا  1 د 30صا  1 135 ٔظشَخ أٔظّخ اٌّؼٍىِبد

 % 60 % 40 6 02 صا6 -- د 30صا  1 د 30صا  1 135 أٔظّخ اٌّؼٍىِبد فٍ إٌّظّخ

   9       وحذاث انتعهُى انًُهجُت

           1و ث و 

 % 60 % 40 5 02 د30صا4 -- د 30صا  1 د 30صا  1 11215 رحًٍُ و ٔشش اٌّؼٍىِبد

 % 60 % 40 4 02 صا3 -- د 30صا  1 د 30صا  1 90 اٌجُبٔبد ِظبدس ولىاػذ

   1       وحذاث انتعهُى االصتكشاقفُت

           1و ث إ 

 % 60 % 40 1 01 -- -- -- د 30صا  1 2215 اٌّغؤوٌُخ االخزّبػُخ ٌٍّؤعغبد

   2       وحذة انتعهُى األقفقُت

           1و ث أ 

 % 60 % 40 2 02 -- -- د 30صا  1 د 30صا  1 45 01ٌغخ اإلٔدٍُضَخ 

 % 100 30 13 2515 -- 0715 12 675 1يجًىع انضذاصٍ 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 السداسي الثاني-0

      

 وحذة انتعهُى
انضاعٍ  انحجى

 انضذاصٍ
 أصبىع 14-16

 انحجى انضاعٍ األصبىعٍ

 األرصذة انًعايم

 َىع انتقُُى

 يحاضرة
أعًال 
 يىجهت

أعًال 
 تطبُقُت

أعًال 
 أخري

 إيتحاٌ يتىاصم

   18       وحذاث انتعهُى األصاصُت

           1و ث أ 

 % 60 % 40 6 02 صا6 -- د 30صا  1 د 30صا  1 135 حىوّخ ٔظُ اٌّؼٍىِبد

 % 60 % 40 6 02 صا6 -- د 30صا  1 د 30صا  1 135 االداسح االعزشارُدُخ

وشجىبد اٌزىاطً  2.0اٌىَت 
 ثبٌّؤعغبد

 % 60 % 40 6 02 صا6 -- د 30صا  1 د 30صا  1 135

   9       وحذاث انتعهُى انًُهجُت

           1و ث و 

 % 60 % 40 5 02 د30صا4 -- د 30صا  1 د 30صا  1 11215 ِٕهدُخ وأدواد اٌُمظخ

 % 60 % 40 4 02 صا3 -- د 30صا  1 د 30صا  1 90 إداسح ِششوع أٔظّخ اٌّؼٍىِبد

   1       وحذاث انتعهُى االصتكشاقفُت

           1و ث إ 

 % 60 % 40 1 01 -- -- -- د 30صا  1 2215 اٌزحًٍُ اٌّبٌٍ

   2       وحذة انتعهُى األقفقُت

           1و ث أ 

 % 60 % 40 2 02 -- -- -- د 30صا  1 2215 02ٌغخ فشٔغُخ 

 % 100 30 13 2515  0715 12 675 2يجًىع انضذاصٍ 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 السداسي الثالث- 3

      

 وحدة التعلٌم
الحجم الساعً 

 السداسً
 أسبوع 04-06

 الحجم الساعً األسبوعً
 األرصدة المعامل

 نوع التقٌٌم

 محاضرة
أعمال 
 موجهة

أعمال 
 تطبٌقٌة

أعمال 
 أخرى

 إمتحان متواصل

   08       وحدات التعلٌم األساسٌة

           0و ت أ 
 % 64 % 44 4 40 سا3 -- د 34سا  0 د 34سا  0 94 تصمٌم أنظمة المعلومات

 % 64 % 44 4 40 سا3 -- د 34سا  0 د 34سا  0 94 األمن الشامل ألنظمة المعلومات

 % 64 % 44 4 40 سا3 -- د 34سا  0 د 34سا  0 94 تدلٌك وتشخٌص أنظمة المعلومات
 % 64 % 44 6 40 سا6 -- د 34سا  0 د 34سا  0 035 إعداد وتهٌئة أنظمة المعلومات
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   9       حدات التعلٌم المنهجٌةو

           0و ت م 
 % 64 % 44 5 40 د34سا4 -- د 34سا  0 د 34سا  0 00015 منهجٌة البحث العلمً

 % 64 % 44 4 40 سا3 -- د 34سا  0 د 34سا  0 94 تطوٌر التطبٌمات

   0       وحدات التعلٌم االستكشافٌة

           0و ت إ 
 % 64 % 44 0 40 -- -- -- د 34سا  0 0015 إدارة االبتكار

   0       األفقٌةوحدة التعلٌم 

           0و ت أ 
 % 64 % 44 0 40 -- -- -- د 34سا  0 0015 13اإلنجلٌزٌة 
 % 64 % 44 0 40 -- -- -- د 34سا  0 0015 13الفرنسٌة 

 % 100 34  0015  49 0315 675 3مجموع السداسً 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 السداسي الرابع-4

 
   

 األرصذة انًعايم انحجى انضاعٍ األصبىعٍ 

 20 01 450 انعًم انشخصٍ 

 05 01 11215 انتربص قفٍ انًؤصضت

 05 01 11215 انًهتقُاث 

 -- -- -- ًال أخري)حذد(أع

 30 03 675 4يجًىع انضذاصٍ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء، 2021أكتوبر  17مؤرخ في  1140قــرار رقم 

 مجمس كمية اآلداب والمغات لدى جامعة بجاية
 

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

  .والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة
 1998يوليو سنة  7الموافق  1419ربيع األوؿ عاـ  13المؤرخ في  218-98وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .والمتمـوالمتضمف إنشاء جامعة بجاية، المعدؿ 
غشت سنة  23الموافق  1424جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 39و 37، الذي يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدؿ والمتمـ، ال سيما المادتاف 2003
 .منو

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

والمتضمف إنشاء األقساـ المكونة لكمية اآلداب والمغات  2011جانفي  18المؤرخ في  49وبمقتضى القرار رقـ  -
 .لدى جامعة بجاية، المتمـ

 ُيـقـــــّرر
 

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

 القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس كمية اآلداب والمغات لدى جامعة بجاية.
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اإلسمية ألعضاء مجمس كمية اآلداب والمغات لدى جامعة بجاية في الجدوؿ الممحق بيذا تحدد القائمة  :2المادة 
 القرار.

 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. :3المادة 
 2021أكتوبر  17 فيحرر بالجزائر 

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

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس كمية 2021أكتوبر  17 المؤرخ في 1140 ممحق بالقرار رقم

 لدى جامعة بجاية اآلداب والمغات
 

 ةالصف المقب واإلسم 
 عميد الكمية، رئيسا بكتاش مراد -
 رئيس المجمس العممي لمكمية أرزقي عبد النور -
 رئيس قسـ المغة والثقافة األمازيغية حامق براىيـ -
 رئيس قسـ المغة واألدب العربي بف عمي لونيس -
 رئيس قسـ المغة واألدب الفرنسي بف ناصر محمود -
 ي رئيس قسـ المغة واألدب االنجميز  مزياني موراد -
 مدير مخبر بحث سعدي نبيل -
 مدير مخبر بحث عمودف محند -
 ممثل منتخب عف األساتذة ذوي مصف األستاذية عف قسـ المغة واألدب الفرنسي عمودف اعمر  -
 ممثل منتخب عف األساتذة ذوي مصف األستاذية عف قسـ المغة واألدب الفرنسي سالحجي دليل -
 صف األستاذية عف قسـ المغة والثقافة األمازيغيةممثل منتخب عف األساتذة ذوي م بالة صادؽ -
 ممثل منتخب عف األساتذة ذوي مصف األستاذية عف قسـ المغة والثقافة األمازيغية برقاي عبد العزيز -
 ممثل منتخب عف األساتذة ذوي مصف األستاذية عف قسـ  المغة واألدب االنجميزي  ميدي رشيد -
 ذة ذوي مصف األستاذية عف قسـ المغة واألدب االنجميزي ممثمة منتخبة عف األسات ايدري نادية -
 ممثمة منتخبة عف األساتذة ذوي مصف األستاذية عف قسـ المغة واألدب العربي معاندي عبمة -
 ممثمة منتخبة عف األساتذة ذوي مصف األستاذية عف قسـ المغة واألدب العربي  عاشوري آية هللا -
 ساتذة المساعديفممثل منتخب عف سمؾ األ تكركارت خثير -
 ممثل منتخب عف سمؾ األساتذة المساعديف ميديوي نبيل -
 ممثمة منتخبة عف المستخدميف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات عيدؿ تسعديت -
 ممثل منتخب عف المستخدميف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات ولد العربي موىوب -
 قسـ المغة واألدب االنجميزي  ممثل منتخب عف الطمبة عف ياسية مسينيسا -
 ممثل منتخب عف الطمبة عف قسـ المغة والثقافة األمازيغية عبدوس عز الديف -
 ممثمة منتخبة عف الطمبة عف قسـ المغة واألدب العربي بميل فرياؿ -
 ممثمة منتخبة عف الطمبة عف قسـ المغة واألدب الفرنسي عادؿ مريـ -

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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يحدد القائمة االسمية ألعضـاء المجمـس العممـي لكميـة ، 2021أكتوبر  18مؤرخ في  1141قــرار رقم 
 بشــار -بجامعة طاىـري دمحم التكنـولوجيـا

 

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

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

 .معّدؿ والمتّمـالذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، ال 2003
 2009يناير سنة  04الموافق  1430محـر عاـ  7المؤرخ في  07-09التنفيذي رقـ وبمقتضى المرسوـ  -

 .اء جامعة بشار، المعّدؿ والمتّمـالمتضمف إنش
 2013 يناير سنة 30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .عمميير التعميـ العالي والبحث الالذي يحدد صالحيات وز 
الذي يحّدد القائمة االسيمة ألعضاء المجمس العممي  2018أكتوبر  01المؤّرخ في  890وبموجب القرار رقـ  -

 .بشار -نولوجيا بجامعة طاىري دمحملكمية التك
بشار المؤّرخ  -التكنولوجيا بجامعة طاىري دمحم وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجمس العممي لكمية -

 .2021واف ج 22في 
 ُيـقـــــّرر

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

  بشار.-لكمية التكنولوجيا بجامعة طاىري دمحم تحديد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي
بشار، وفقا  -تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية التكنولوجيا بجامعة طاىري دمحم :2المادة 

 لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.
و، بتطبيق ىذا القرار بشار، كل فيما يخص-يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف ومدير جامعة طاىري دمحم :3المادة 

 الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
 2021أكتوبر  18 فيحرر بالجزائر 

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

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضـاء المجمـس العممـي 2021أكتوبر  18المؤرخ في  1141ممحـــق بالقــرار رقم 

 بشــار -بجامعة طاىـري دمحم التكنـولوجيـا لكميـة
 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 ة، ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ اليندسة المدنية والري رئيس المجمس العممي لمكمي عبد العزيز يزيد 1
 عميد الكمية  قادري بوفمجة 2
 نائب العميد مكّمف بالدراسات والمسائل المرتبطة بالطمبة بمدغـ دمحم 3
 نائب العميد مكّمف بما بعد التدّرج والبحث العممي والعالقات الخارجية بوعنيني دمحم 4
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 رئيس قسـ اليندسة الكيربائية يوسفمولودي  5
 رئيس قسـ اليندسة الميكانيكية طايبي رشيد 6
 رئيس قسـ اليندسة المدنية والري  بمة عقيدة إلياـ 7
 رئيس قسـ اليندسة المعمارية سميماني أحمد لطفي 8
 رئيس المجنة العممية لقسـ اليندسة الكيربائية معمر خالد 9
 العممية لقسـ اليندسة الميكانيكية رئيس المجنة تاج نسيمة 10
 رئيس المجنة العممية لقسـ اليندسة المدنية والري  زيزوني خالد 11
 رئيس المجنة العممية لقسـ اليندسة المعمارية حاج دمحم نعيمة 12
 مدير مخبر بحث حمويف عبد المجيد 13
 مدير مخبر بحث حزاب عبد الجبار 14
 بر بحثمدير مخ عبد الخالق عثماف 15
 مدير مخبر بحث موالي لخضر عبد المنعـ 16
 مدير مخبر بحث بف زقاو عمي 17
 مديرة مخبر بحث دحو زىرة 18
 مدير مخبر بحث مربوح أدمحم 19
 مدير مخبر بحث طفراوي أحمد 20
 مديرة مخبر بحث بمياشمي مريـ 21
 مدير مخبر بحث شريطي عبد الكريـ 22
 بر بحثمدير مخ تواتي بومديف 23
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ اليندسة الكيربائية عيساوي عبد الغني 24
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ اليندسة الكيربائية بكري عبد القادر 25
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ اليندسة الميكانيكية فزيوي نعيمة  26
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ اليندسة الميكانيكية عبد العزيزلعيرج  27
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ اليندسة المدنية والّري  بف عياد سميماف 28
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ اليندسة المعمارية بف يميف مبيريكة 29
 ألساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ اليندسة المعماريةممّثل ا زاتير سارة 30
 ممّثل عف األساتذة المساعديف حسنات دمحم 31
 ممّثل عف األساتذة المساعديف سيمي عبد الكريـ 32
 مسؤوؿ المكتبة جومي عبد الرحمف 33
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية، 2021أكتوبر  18مؤرخ في  1142قــرار رقم 
 بشار -بجامعة طاىري دمحم لقســم اليندسـة المعمـارية بكمية التكنولوجيا

 

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

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

 .نظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـالذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بت 2003
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 2009يناير سنة  04الموافق  1430محـر عاـ  7في  المؤرخ 07-09وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .المتضمف إنشاء جامعة بشار، المعّدؿ والمتّمـ

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

خاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ اليندسة المعمارية بكمية التكنولوجيا بجامعة وبناًء عمى محضر انت -
 .2021جواف  22بشار المؤّرخ في  -طاىري دمحم

 ُيـقـــــّرر
 

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

 -القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ اليندسة المعمارية بكمية التكنولوجيا بجامعة طاىري دمحم
 بشار.

كمية التكنولوجيا بجامعة طاىري تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ اليندسة المعمارية ب :2المادة 
 بشار، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.-دمحم

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

 2021أكتوبر  18 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 لقائمة االسمية ألعضاء المجنة العمميةالذي يحدد ا 2021أكتوبر  18المؤرخ في  1142ممحــق بالقـرار رقـم 
 بشار -بكمية التكنولوجيا بجامعة طاىري دمحم لقسـم اليندسة المعمارية

 

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجنة العممية لمقسـ حاج دمحم نعيمة 1
 رئيس القسـ سميماني أحمد لطفي 2
 أستاذ محاضر قسـ "ب" بنو جعفر ابتساـ 3
 أستاذ محاضر قسـ "ب" وريةقادري ص 4
 أستاذ محاضر قسـ "ب" بف عراج عبد المالؾ 5
 أستاذ مساعد قسـ "أ" عبد المالؾ حسيف 6
 أستاذ مساعد قسـ "أ" بف زيادة راضية 7

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ئمة االسمية ألعضاء المجنة العمميةيحدد القا، 2021أكتوبر  18مؤرخ في  1143قــرار رقم 

 بشار -لقسـم اليندسـة الميكـانيكيـة بكمية التكنولوجيا بجامعة طاىري دمحم
 

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

 .اء الحكومةوالمتضّمف تعييف أعض
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 غشت سنة 23الموافق  1424جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .نظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـالذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بت 2003

 2009ناير سنة ي 04الموافق  1430محـر عاـ  7المؤرخ في  07-09وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .المتضمف إنشاء جامعة بشار، المعّدؿ والمتّمـ

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

ي يحّدد القائمة االسيمة ألعضاء المجنة العممية لقسـ الذ 2018أكتوبر  01المؤّرخ في  889وبموجب القرار رقـ  -
 .بشار -نولوجيا بجامعة طاىري دمحماليندسة الميكانيكية بكمية التك

وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ اليندسة الميكانيكية بكمية التكنولوجيا بجامعة  -
 .2021جواف  22بشار المؤّرخ في  -طاىري دمحم

 ُيـقـــــّرر
 

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

ندسة الميكانيكية بكمية التكنولوجيا بجامعة طاىري القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الي
 بشار.-دمحم

تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ اليندسة الميكانيكية بكمية التكنولوجيا بجامعة طاىري  :2المادة 
 بشار، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار. -دمحم

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

 2021أكتوبر  18 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية 2021أكتوبر  18المؤرخ في  1143ممحــق بالقـرار رقـم 
 بشار -بكمية التكنولوجيا بجامعة طاىري دمحم لقسـم اليندســة الميكــانيكية

 

 الصفـة السم والمقـبا الرقم
 رئيس المجنة العممية لمقسـ تاج نسيمة 1
 رئيس القسـ طايبي رشيد 2
 أستاذ محاضر قسـ "أ" بمخيرة مخطارية 3
 أستاذ محاضر قسـ "ب" موريد الحسيف 4
 أستاذ محاضر قسـ "ب" مباركي إبراىيـ 5
 أستاذ محاضر قسـ "ب" بمعمة الزىرة 6
 ضر قسـ "ب"أستاذ محا بجاوي سفياف 7
 أستاذ مساعد قسـ "أ" نبو رشيد 8
 أستاذ مساعد قسـ "أ" حمدي ميدي 9

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 السمية ألعضاء المجنة العمميةيحدد القائمة ا، 2021أكتوبر  18مؤرخ في  1144قــرار رقم 
 بشــار -لقســم اليندسـة المـدنية والّري بكمية التكنولوجيا بجامعة طاىري دمحم

 

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

 .اء الحكومةوالمتضّمف تعييف أعض
 غشت سنة 23الموافق  1424جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .الذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ 2003
 2009ناير سنة ي 04الموافق  1430محـر عاـ  7المؤرخ في  07-09وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .المتضمف إنشاء جامعة بشار، المعّدؿ والمتّمـ
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
ي يحّدد القائمة االسيمة ألعضاء المجنة العممية لقسـ الذ 2018أكتوبر  01المؤّرخ في  887وبموجب القرار رقـ  -

 .بشار -اليندسة المدنية والّري بكمية التكنولوجيا بجامعة طاىري دمحم
وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ اليندسة المدنية والّري بكمية التكنولوجيا بجامعة  -

 .2021جواف   22بشار المؤّرخ في  -طاىري دمحم
 ُيـقـــــّرر

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

سـ اليندسة المدنية والّري بكمية التكنولوجيا بجامعة تحديد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لق
 بشار. -طاىري دمحم

تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ اليندسة المدنية والري بكمية التكنولوجيا بجامعة  :2المادة 
 بشار، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.-طاىري دمحم

ىذا القرار  بشار، كل فيما يخصو، بتطبيق-يـ والتكويف ومدير جامعة طاىري دمحميكمف المدير العاـ لمتعم :3المادة 
 الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

 2021أكتوبر  18 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية 2021أكتوبر  18المؤرخ في  1144ممحــق بالقـرار رقـم  
 شــارب-لقســم اليندسـة المـدنية والّريبكمية التكنولوجيا بجامعة طاىري دمحم

 

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجنة العممية لمقسـ زيزوني خالد 1
 رئيس القسـ بمة عقيدة إلياـ 2
 أستاذ محاضر قسـ "أ" بنو جعفر إيماف 3
 أستاذ محاضر قسـ "أ" قندوسي دمحم أميف 4
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 أستاذ محاضر قسـ "أ" مكاوي عبد الرحماف 5
 ب"أستاذ محاضر قسـ " بف ديدة عمي 6
 أستاذ محاضر قسـ "ب" براكة عبد الحق 7
 أستاذ مساعد قسـ "أ" بوسرحاف سميماف 8
 أستاذ مساعد قسـ "أ" راجع أحمد 9

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ةيحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممي، 2021أكتوبر  18مؤرخ في  1145قــرار رقم 

 بشــار -بجامعة طاىري دمحم لقســم اليندســة الكيــربائية بكمية التكنولوجيا
 

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

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

 .نظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـالذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بت 2003
 2009يناير سنة  04الموافق  1430محـر عاـ  7المؤرخ في  07-09وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .ة بشار، المعّدؿ والمتّمـامعالمتضمف إنشاء ج
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .ير التعميـ العالي والبحث العمميالذي يحدد صالحيات وز 
ء المجنة العممية لقسـ الذي يحّدد القائمة االسيمة ألعضا 2018أكتوبر  01المؤّرخ في  888وبموجب القرار رقـ  -

 .بشار-نولوجيا بجامعة طاىري دمحماليندسة الكيربائية بكمية التك
وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ اليندسة الكيربائية بكمية التكنولوجيا بجامعة  -

 .2021ماي  29بشار المؤّرخ في -طاىري دمحم
 

 ُيـقـــــّرر
 

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

 -بجامعة طاىري دمحم القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ اليندسة الكيربائية بكمية التكنولوجيا
 بشار.

تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ اليندسة الكيربائية بكمية التكنولوجيا بجامعة طاىري  :2المادة 
 بشار، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.-دمحم

ىذا القرار  ما يخصو، بتطبيقبشار، كل في-يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف ومدير جامعة طاىري دمحم :3المادة 
 الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

 2021أكتوبر  18 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 2021أكتوبر  18المؤرخ في  1145ممحــق بالقـرار رقـم 
 بشار -بكمية التكنولوجيا بجامعة طاىري دمحم لقسم اليندسـة الكيـربائية

 

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 لمجنة العممية لمقسـرئيس ا معمر خالد 1
 رئيس القسـ مولودي يوسف 2
 أستاذ محاضر قسـ "أ" بنو جعفر شريف 3
 أستاذ محاضر قسـ "أ" خميفي مصطفى 4
 أستاذ محاضر قسـ "ب" ماحي دمحم صالح 5
 أستاذ محاضر قسـ "ب" بوغازي عثماف 6
 أستاذ محاضر قسـ "ب" قادري سميمة 7
 سـ "أ"أستاذ مساعد ق لعيداوي زىية 8
 أستاذ مساعد قسـ "أ" مريت خالد 9

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي، 2021أكتوبر  18مؤرخ في  1146قــرار رقم 

 بشار -بجامعة طاىري دمحم لكميــة اآلداب والمغات
 

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

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

 .نظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـعة والقواعد الخاصة بتالذي يحّدد مياـ الجام 2003
 2009يناير سنة  04الموافق  1430محـر عاـ  7المؤرخ في  07-09وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .اء جامعة بشار، المعّدؿ والمتّمـالمتضمف إنش
 2013 يناير سنة 30وافق الم 1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
بشار  -اآلداب والمغات بجامعة طاىري دمحم وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجمس العممي لكمية -

 .2021جويمية  01المؤّرخ في 
 ُيـقـــــّرر

 

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

  بشار.-تحديد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية اآلداب والمغات بجامعة طاىري دمحم
بشار، وفقا  -لقائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية اآلداب والمغات بجامعة طاىري دمحمتحدد ا :2المادة 

 لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.
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بشار، كل فيما يخصو، بتطبيق ىذا القرار -يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف ومدير جامعة طاىري دمحم :3المادة 
 العالي والبحث العممي. الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ

 2021أكتوبر  18 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي 2021أكتوبر  18المؤرخ في  1146 ممحـــق بالقــرار رقم
 بشار -بجامعة طاىري دمحم لكمية اآلداب والمغات

 

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجمس العممي لمكمية، ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ المغة واألدب العربي عمراف رشيد 1
 عميد الكمية  رقيق كماؿ 2
 نائب العميد مكّمف بالدراسات والمسائل المرتبطة بالطمبة برباوي ناصر 3
 نائب العميد مكّمف بما بعد التدّرج والبحث العممي والعالقات الخارجية بوخمخاؿ عبد الجبار 4
 رئيس قسـ المغة واألدب العربي بف دحاف شريف 5
 والّمغات األجنبية رئيس قسـ اآلداب قاسمي سميمة 6
 رئيس المجنة العممية لقسـ المغة واألدب العربي مزوري مومف 7
 رئيس المجنة العممية لقسـ اآلداب والمغات األجنبية قصار سعاد 8
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ المغة واألدب العربي سميماف لحسف 9
 ألستاذية عف قسـ اآلداب والمغات األجنبيةممّثل األساتذة ذوي مصّف ا صديقي عمار 10
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ اآلداب والمغات األجنبية يبدري صبرينة 11
 ممّثل عف األساتذة المساعديف ريغي شكيب إلياس 12
 ممّثل عف األساتذة المساعديف عمي بف الشريف عبد اإللو 13
 مدير مخبر بحث بف دحاف طيب 14
 مسؤوؿ المكتبة طالبي دمحم الشريف 15

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية، 2021أكتوبر  18مؤرخ في  1147قــرار رقم 

 ربشا -لقسـم اآلداب والمغـات األجنبية بكمية اآلداب والمغات بجامعة طاىري دمحم
 

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

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

 .نظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـالذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بت 2003
 2009يناير سنة  04الموافق  1430محـر عاـ  7المؤرخ في  07-09وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .اء جامعة بشار، المعّدؿ والمتّمـالمتضمف إنش
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18 المؤرخ في 77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .ير التعميـ العالي والبحث العمميالذي يحدد صالحيات وز 
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 بكمية اآلداب والمغات وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ اآلداب والمغات األجنبية -
 .2021جويمية  04بشار المؤّرخ في  -بجامعة طاىري دمحم

 

 ُيـقـــــّرر
 

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

بكمية اآلداب والمغات بجامعة  اب والمغات األجنبيةالقائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ اآلد
 بشار.-طاىري دمحم

بكمية اآلداب والمغات بجامعة  تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ اآلداب والمغات األجنبية :2المادة 
 بشار، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.-طاىري دمحم

ىذا القرار  بشار، كل فيما يخصو، بتطبيق-ميـ والتكويف ومدير جامعة طاىري دمحميكمف المدير العاـ لمتع :3المادة 
 الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

 2021أكتوبر  18 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية  2021أكتوبر  18المؤرخ في  1147ممحــق بالقـرار رقـم 
 بشار -بجامعة طاىري دمحم بكمية اآلداب والمغات لقسم اآلداب والمغات األجنبية

 

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجنة العممية لمقسـ قصار سعاد 1
 رئيس القسـ قاسمي سميمة 2
 أستاذ محاضر قسـ "أ" بمخير خالدية 3
 أستاذ محاضر قسـ "أ" خالقي اسماعيف 4
 أستاذ محاضر قسـ "أ" قصابي فتيحة 5
 أستاذ محاضر قسـ "ب" مكي داود قويدر 6
 أستاذ محاضر قسـ "أ" ميمودميداني  7
 أستاذ مساعد قسـ "أ" عماري أحالـ 8
 أستاذ مساعد قسـ "أ" زيتوني آمنة 9

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية، 2021أكتوبر  18مؤرخ في  1148قــرار رقم 

 بشـار -ألدب العــربي بكمية اآلداب والمغات بجامعة طاىري دمحملقسم المغـة وا
 

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

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

 .نظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـالذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بت 2003
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 2009يناير سنة  04الموافق  1430محـر عاـ  7المؤرخ في  07-09وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .ّدؿ والمتّمـالمتضمف إنشاء جامعة بشار، المع

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

 لمغاتوبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ المغة واألدب العربي بكمية اآلداب وا -
 .2021جويمية  04بشار المؤّرخ في  -بجامعة طاىري دمحم

 

 ُيـقـــــّرر
 

جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذي رقـ  48تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
تحديد  ، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى2003غشت سنة  23الموافق  1424

القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ المغة واألدب العربي بكمية اآلداب والمغات بجامعة 
 بشار.-طاىري دمحم

تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ المغة واألدب العربي بكمية اآلداب والمغات بجامعة  :2المادة 
 بيذا القرار. بشار، وفقا لمجدوؿ الممحق-طاىري دمحم

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

 2021أكتوبر  18 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 قي بن زيانأ.د عبد البا
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 

 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية 2021أكتوبر  18المؤرخ في  1148 ممحــق بالقـرار رقـم
 بشـار -بكمية اآلداب والمغات بجامعة طاىري دمحم عــربيلقسم المغـة واألدب ال

 

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجنة العممية لمقسـ مزوري مومف 1
 رئيس القسـ بف دحاف شريف 2
 أستاذ  عثماني عبد المالؾ 3
 أستاذ  كواري مبروؾ 4
 أستاذ محاضر قسـ "أ" برىمي نجالء 5
 حاضر قسـ "أ"أستاذ م بوشيبة بوبكر 6
 أستاذ محاضر قسـ "أ" العرابي دمحم 7
 أستاذ مساعد قسـ "أ" بوقربة لطفي 8
 أستاذ مساعد قسـ "أ" مياحي سميماف 9

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 س العممييحدد القائمة االسمية ألعضاء المجم، 2021أكتوبر  18مؤرخ في  1149قــرار رقم 
 بشار -بجامعة طاىري دمحم لكمية العموم الدقيقة

 

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

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

 .الذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ 2003
 2009يناير سنة  04الموافق  1430محـر عاـ  7المؤرخ في  07-09وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .متّمـالمتضمف إنشاء جامعة بشار، المعّدؿ وال
 2013 يناير سنة 30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
الذي يحّدد القائمة االسيمة ألعضاء المجمس العممي  2018أكتوبر  01المؤّرخ في  893وبموجب القرار رقـ  -

 .بشار -العموـ الدقيقة بجامعة طاىري دمحملكمية 
بشار  -العموـ الدقيقة بجامعة طاىري دمحم وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجمس العممي لكمية -

 .2021جواف  22المؤّرخ في 
 ُيـقـــــّرر

 

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

  بشار.-تحديد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية العموـ الدقيقة بجامعة طاىري دمحم
بشار، وفقا  -مية العموـ الدقيقة بجامعة طاىري دمحمتحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لك :2المادة 

 لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.
بشار، كل فيما يخصو، بتطبيق ىذا القرار -يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف ومدير جامعة طاىري دمحم :3المادة 

 الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
 2021أكتوبر  18 فيحرر بالجزائر 

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

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 دد القائمة االسمية ألعضــاء المجمـس العممـيالذي يح 2021أكتوبر  18المؤرخ في  1149ممحـــق بالقــرار رقم 

 بشـــار -بجامعة طاىري دمحم لكميـة العمـــوم الدقيقــة
 

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجمس العممي لمكمية، ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ الرياضيات واإلعالـ اآللي بف أحمد خميفة 1
 ميد الكمية ع معزوزي عبد الحق 2
 نائب العميد مكّمف بالدراسات والمسائل المرتبطة بالطمبة بمغاشي دمحم 3
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 نائب العميد مكّمف بما بعد التدّرج والبحث العممي والعالقات الخارجية غزالي دمحم 4
 رئيس قسـ عمـو المادة زىراوي براىيـ 5
 رئيس قسـ الرياضيات واإلعالـ اآللي صديقي نور الديف 6
 رئيس المجنة العممية لقسـ عمـو المادة برغيوة عبد العزيز 7
 رئيس المجنة العممية لقسـ الرياضيات واإلعالـ اآللي مقنافي مصطفى 8
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ عمـو المادة دناي بف موسى 9
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ عمـو المادة دىبي معمر 10
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ الرياضيات واإلعالـ اآللي رحاؿ رمضاف 11
 ممّثل عف األساتذة المساعديف بمبشير جموؿ 12
 ممّثل عف األساتذة المساعديف حيمري صميحة 13
 مدير مخبر بحث نوري عبد القادر 14
 مدير مخبر بحث داودي مباركة 15
 بر بحثمدير مخ سكـو خالد 16
 مسؤوؿ المكتبة صديقي عبد المجيد 17
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية، 2021أكتوبر  18مؤرخ في  1150قــرار رقم 
 بشــار -ي دمحملقســم الرياضيات واإلعـــالم اآللـي بكمية العموم الدقيقة بجامعة طاىر 

 

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

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

 .نظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـالذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بت 2003
 2009يناير سنة  04الموافق  1430محـر عاـ  7المؤرخ في  07-09وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .اء جامعة بشار، المعّدؿ والمتّمـالمتضمف إنش
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .ير التعميـ العالي والبحث العمميالذي يحدد صالحيات وز 
 بكمية العموـ الدقيقة وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ الرياضيات واإلعالـ اآللي -

 .2021جواف  22بشار المؤّرخ في  -بجامعة طاىري دمحم
 

 ُيـقـــــّرر
 

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

بجامعة  بكمية العموـ الدقيقة ة لقسـ الرياضيات واإلعالـ اآلليالقائمة االسمية ألعضاء المجنة العممي
 بشار. -طاىري دمحم
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بجامعة  بكمية العموـ الدقيقة تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الرياضيات واإلعالـ اآللي :2المادة 
 بشار، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.-طاىري دمحم

ىذا القرار  بشار، كل فيما يخصو، بتطبيق-دير العاـ لمتعميـ والتكويف ومدير جامعة طاىري دمحميكمف الم :3المادة 
 الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

 2021أكتوبر  18 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية  2021أكتوبر  18المؤرخ في  1150ممحــق بالقـرار رقـم 
 بشار -ة بجامعة طاىري دمحمبكمية العموم الدقيق لقسم الرياضيات واإلعــالم اآللــي

 

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجنة العممية لمقسـ مقنافي مصطفى 1
 رئيس القسـ صديقي نور الديف 2
 أستاذ  عيساني خميدة 3
 أستاذ محاضر قسـ "ب" حمميمي عبد القدر 4
 أستاذ محاضر قسـ "ب" بف جيمة مصطفى 5
 ـ "ب"أستاذ محاضر قس بورويس أمينة 6
 أستاذ محاضر قسـ "ب" بوزار دمحم أميف 7
 أستاذ مساعد قسـ "أ" بطي عمر 8
 أستاذ مساعد قسـ "أ" دحاـ عبد الرحماف 9

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 عمميةيحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة ال، 2021أكتوبر  18مؤرخ في  1151قــرار رقم 

 بشار -لقســم عمــوم المــادة بكمية العموم الدقيقة بجامعة طاىري دمحم
 

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

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

 .الذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ 2003
 2009يناير سنة  04الموافق  1430محـر عاـ  7المؤرخ في  07-09وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .عة بشار، المعّدؿ والمتّمـالمتضمف إنشاء جام
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
لمجنة العممية لقسـ الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء ا 2018أكتوبر  01المؤّرخ في  892وبموجب القرار رقـ  -

 .بشار -عموـ المادة بكمية العموـ الدقيقة بجامعة طاىري دمحم
بجامعة طاىري  بكمية العموـ الدقيقة وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ عموـ المادة -

 .2021جواف  22بشار المؤّرخ في  -دمحم
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 ُيـقـــــّرر
جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذي رقـ  48حكاـ المادة تطبيقا أل المادة األولى:

، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد 2003غشت سنة  23الموافق  1424
 بشار.-دمحمبجامعة طاىري  القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ عمـو المادة بكمية العمـو الدقيقة

 -بجامعة طاىري دمحم تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ عموـ المادة بكمية العموـ الدقيقة :2المادة 
 بشار، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.

ا القرار ىذ بشار، كل فيما يخصو، بتطبيق-يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف ومدير جامعة طاىري دمحم :3المادة 
 الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

 2021أكتوبر  18 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية 2021أكتوبر  18المؤرخ في  1151ممحــق بالقـرار رقـم 
 بشار -بجامعة طاىري دمحم بكمية العموم الدقيقة لقسم عمــوم المــادة

 

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 ة لمقسـرئيس المجنة العممي برغيوة عبد العزيز 1
 رئيس القسـ زىراوي براىيـ 2
 أستاذ محاضر قسـ "أ" حماني عبد الرحماف 3
 أستاذ محاضر قسـ "أ" لحسف دريس 4
 أستاذ محاضر قسـ "ب" عز الديف بوزياف 5
 أستاذ محاضر قسـ "ب" العماري خميفة 6
 أستاذ محاضر قسـ "ب" زياف العيد 7
 "أ"أستاذ مساعد قسـ  يماني عبد الكافي 8

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحّدد  2019أكتوبر  02المؤرخ في  1663يعّدل القرار رقم ، 2021أكتوبر  18مؤرخ في  1152قــرار رقم 

 1الجزائر-ةلمقائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـم القانـون الخـاص بكمية الحقـوق بجامعة بن يوسف بن خد
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتعّمق و  1984 غشت سنة 18الموافق  1404ذي القعدة عاـ  21المؤرخ في  209-84وبمقتضى المرسـو رقـ  -

 .المعّدؿ والمتّمـ وسيرىا، 1بتنظيـ جامعة الجزائر
 2021يوليو سنة  07الموافق  1442ذو القعدة عاـ  26المؤّرخ في  281-21بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

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

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

 .الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
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الذي يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية  2019أكتوبر  02المؤّرخ في  1663وبموجب القرار رقـ  -
 .1ة الجزائرلقسـ القانوف الخاص بكمية الحقوؽ بجامع

بف يوسف  وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ القانوف الخاص بكمية الحقوؽ بجامعة -
 .2019جويمية  10المؤّرخ في  1الجزائر -بف خدة

 ُيـقـــــّرر
 

القانوف الخاص بكمية ييدؼ ىذا القرار إلى تعديل القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ  المادة األولى:
 .1الجزائر -الحقوؽ بجامعة بف يوسف بف خدة

تحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ القانوف الخاص بكمية الحقوؽ بجامعة بف يوسف بف  :2المادة 
 ، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.1الجزائر -خدة

، كل فيما يخصو، 1الجزائر -ومدير جامعة بف يوسف بف خدة يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف :3المادة 
 ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. بتطبيق

 2021أكتوبر  18 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

  2019أكتوبر  02المؤرخ في  1663الذي يعّدل القرار رقم  2021أكتوبر  18المؤرخ في  1152ممحــق بالقـرار رقـم 
 صالمحّدد لمقائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـم القانـون الخـا

 1الجزائر -بكمية الحقـوق بجامعة بن يوسف بن خدة 
 

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجنة العممية لمقسـ لعالوي عيسى 1
 رئيس القسـ زيداف دمحم 2
 أستاذ زروتي الطيب 3
 أستاذ محاضر قسـ "أ" جربوعة منيرة 4
 أستاذ محاضر قسـ "أ" سعيداف أسماء 5
 محاضر قسـ "ب"أستاذ  مراد مميكة 6
 أستاذ مساعد قسـ "أ" شاعة أحمد 7

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  2019جوان  26المؤرخ في  991يعّدل القرار رقم ، 2021أكتوبر  18مؤرخ في  1153قــرار رقم 

 بدنية والرياضية المجمس العممي لمعيد التربية ال المحّدد لمقائمة االسمية ألعضاء
 وىران -العموم والتكنولوجيا دمحم بوضياف بجامعة

 

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

 .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة
المتعمق  1984غشت سنة  18الموافق  1404ذي القعدة عاـ  21رخ في المؤ  212-84بمقتضى المرسوـ رقـ  -

 .بتنظيـ جامعة وىراف لمعموـ والتكنولوجيا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ
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 غشت سنة 23الموافق  1424جمادى الثانية عاـ   24المؤرخ في  279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .لخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـالذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد ا 2003

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

ألعضاء المجمس العممي لمعيد  المحّدد لمقائمة االسمية 2019جواف  26المؤرخ في  991وبموجب القرار رقـ  -
 .وىراف–التربية البدنية والرياضية بجامعة العموـ والتكنولوجيا دمحم بوضياؼ 

وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجمس العممي لمعيد التربية البدنية والرياضية بجامعة العموـ  -
 .2021سبتمبر  14وىراف المؤرخ في –والتكنولوجيا دمحم بوضياؼ 

 

 ُيـقـــــّرر
 

المجمس العممي لمعيد التربية البدنية والرياضية  ييدؼ ىذا القرار إلى تعديل القائمة االسمية ألعضاء المادة األولى:
 وىراف.–بجامعة العموـ والتكنولوجيا دمحم بوضياؼ 

ية بجامعة العموـ والتكنولوجيا تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لمعيد التربية البدنية والرياض :2المادة 
 .وىراف ، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار–دمحم بوضاؼ

وىراف ، كل فيما -يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف ومدير جامعة العموـ والتكنولوجيا دمحم بوضياؼ :3المادة 
 لبحث العممي.يخصو، بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي وا

 2021أكتوبر  18 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 

  2019جوان  26المؤرخ في  991الذي يعّدل القرار رقم  2021أكتوبر  18ؤرخ في الم 1153ممحـــق بالقــرار رقم 
 المجمس العممي لمعيد التربية البدنية والرياضية  المحّدد لمقائمة االسمية ألعضاء

 وىران -العموم والتكنولوجيا دمحم بوضياف بجامعة
 

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 عممي لممعيد، ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ التربية البدنية والرياضيةرئيس المجمس ال بف ساسي سميماف 1
 مدير المعيد لوح ىشاـ 2
 مدير مساعد مكّمفة بالدراسات والمسائل المرتبطة بالطمبة كرارمة أحمد 3
 مدير مساعد مكّمف بما بعد التدّرج والبحث العممي والعالقات الخارجية صغير نور الديف 4
 رئيس قسـ التربية البدنية والرياضية قراش العجاؿ 5
 ممّثل عف األساتذة المساعديف بف شني الحبيب 6
 ممّثل عف األساتذة المساعديف بمقادة ىواري  7
 مدير مخبر بحث قاسمي بشير 8
 مسؤولة المكتبة صالحي قدور 9

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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المحـّدد  2020أكتوبر 07المؤرخ في  59يعّدل القرار رقم ، 2021أكتوبر  18مؤرخ في  1154قــرار رقم 
 1وىــران-لمقائمـة االسمية ألعضاء المجمـس العممـي لجـامعة أحمـد بـن بـمة

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتعّمق  1984غشت سنة  18الموافق  1404عاـ  ذي القعدة 21المؤرخ في  211-84بمقتضى المرسوـ رقـ  -

 .بتنظيـ جامعة وىراف وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ
 2021يوليو سنة  07الموافق  1442ذو القعدة عاـ  26المؤّرخ في  281-21وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

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

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

 .الي والبحث العمميالذي يحدد صالحيات وزير التعميـ الع
المحدد لمقائمة اإلسمية ألعضاء المجمس العممي لجامعة  2020أكتوبر  07المؤرخ في  59وبموجب القرار رقـ  -

 .المعدؿّ  ،1وىراف -أحمد بف بمة
 .2021أكتوبر  04المؤّرخ في  1وىراف-وبناء عمى محضر انتخاب أعضاء المجمس العممي بجامعة أحمد بف بمة -

 

 ُيـقـــــّرر
 

 .1وىراف-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، بتطبيق ىذا 1وىراف-كويف ومدير جامعة أحمد بف بمةيكمف المدير العاـ لمتعميـ والت :3المادة 

 القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
 2021أكتوبر  18 فيحرر بالجزائر 

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

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
  2020أكتوبر 07المؤرخ في  59الذي يعّدل القرار رقم  2021أكتوبر  18المؤرخ في  1154ممحق بالقرار رقـم 

 1ىــرانو  -المحـّدد لمقائمـة االسمية ألعضاء المجمـس العممـي لجـامعة أحمـد بـن بـمة
 

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 مدير الجامعة، رئيس المجمس العممي لمجامعة بمحاكـ مصطفى 1

نائب مدير الجامعة مكّمف بالتكويف العالي في الطور األوؿ والثاني والتكويف المتواصل  لعربي بف حجار ميمود 2
 والشيادات والتكويف العالي في التدرج

دير الجامعة مكّمف بالتكويف العالي في الطور الثالث والتأىيل الجامعي والبحث نائب م بوحديبة توفيق 3
 العممي والتكويف العالي فيما بعد التدرج

 نائب مدير الجامعة مكّمفة بالعالقات الخارجية والتعاوف والتنشيط واالتصاؿ والتظاىرات العممية إلس نادية 4
 تنمية واالستشراؼ والتوجيونائب مدير الجامعة مكّمف بال مغبر رشيد 5
 عميد كمية العمـو الدقيقة والتطبيقية حمادوش ادمحم 6
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 عميد كمية عمـو الطبيعة والحياة صنياجي رشيد 7
 عميدة كمية الطب بف رحاؿ فوزية 8
 عميد كمية اآلداب والفنوف  عرابي ادمحم 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 بمعالـ غانـ 13
 رئيس المجمس العممي لكمية عمـو الطبيعة والحياة كروؼ جميل 14
 مية اآلداب والفنوف رئيس المجمس العممي لك صياد سيد أحمد 15
 رئيس المجمس العممي لكمية العمـو اإلنسانية والعمـو اإلسالمية يوسي اليواري  16
 رئيس المجمس العممي لكمية الطب تابتيى بف عمي 17
 رئيس المجمس العممي لمعيد العمـو والتقنيات التطبيقية موالي عمي 18
  ترجمةرئيسة المجمس العممي لمعيد ال بمقاسمي حفيظة 19
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف كمية العمـو الدقيقة والتطبيقية عيبودي دمحم 20
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف كمية العمـو الدقيقة والتطبيقية مرتاض دمحم ىشاـ 21
 ةممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف كمية عمـو الطبيعة والحيا بوقرط فريدة 22
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف كمية عمـو الطبيعة والحياة طالب بف دياب أحالـ أمينة 23
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف كمية الطب موالؾ سمير 24
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف كمية الطب  صنياجي لحسف 25
 األستاذية عف كمية اآلداب والفنوف  ممّثل األساتذة ذوي مصفّ  عزوز أحمد 26
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف كمية اآلداب والفنوف  طامر أنواؿ 27
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف كمية العمـو اإلنسانية والعمـو اإلسالمية حمدادو بف عمر 28
 ية عف كمية العمـو اإلنسانية والعمـو اإلسالميةممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذ بوقنادؿ عبد المطيف 29
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف معيد الترجمة توىامي وساـ 30
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف معيد الترجمة قدور ابراىيـ دمحم 31
 نيات التطبيقيةممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف معيد العمـو والتق بوكرديمي جماؿ 32
 ممّثل عف األساتذة المساعديف زاوي شييناز 33
 ممّثل عف األساتذة المساعديف بف طيب رحمونة  34
 وىراف   -أستاذ بجامعة العمـو والتكنولوجيا دمحم بوضياؼ تيجاني عبد المطيف الباري  35
 2وىراف  -أستاذ بجامعة دمحم بف أحمد ممياني دمحم 36
 مسؤوؿ المكتبة المركزية الكبير دمحم 37
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يتـضمـن تجديــد تـشكـيـمـة لـجنـة الخـدمــات اإلجتـمــاعيـة  2021أكتوبر  18مـؤرخ فـي  66رقـم قــرار 
 األغواط لدى مديرية الخدمات الجامعية 

 

 لعممي،إن وزير التعميم العالي والبحث ا
، 2006يوليػو سنة  15الموافػق  1427جمادى 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  -
 يػػػة وكيفية تمويػػميا.االجتماع لمحتوى الخدمػػات

، 1982سبتمبر سنة  11الموافق  1402ذي القعدة عاـ  23المؤرخ في  303-82بمقتضى المرسوـ رقـ  -
  تعمق بتسييػر الخدمات االجتماعية.الم

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

، المتضمف إنشاء الديواف الوطني 2010جانفي سنة  12المػؤرخ في  15-10بمقتضى المرسوـ التنفيػذي رقـ  -
سبتمبر سنة  14المؤرخ في  03/312لمخدمات الجامعية وتنظيمو وعممو، المعدؿ والمتمـ بالمرسوـ التنفيذي رقـ 

2003.            
، 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18لمؤرخ في ا 77-13بمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .المحدد لصالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
، يعدؿ ويتمـ القرار الوزاري المشترؾ المؤرخ 2016فيفري سنة  17بمقتضى القرار الوزاري المشترؾ المؤرخ في  -

لخدمات الجامعية وتحديد مقرىا وقائمة اإلقامات ، المتضمف إنشاء مديريات ا2004ديسمبر سنة  22في 
 الجامعية التابعة ليا ومشتمالتيا.

، المتضمف تشكيمة أعضاء لجنة الخدمات اإلجتماعية، لػدى 2021جوايمية سنة  04نظػػػػػػرا لممحضر المؤرخ في  -
 مديرية الخدمات الجامعية األغواط.

 ُيـقـــــّرر
 

 ة الخدمات اإلجتماعية لدى مديرية الخدمات الجامعية األغواط.تجدد تشكيمة لجن المـادة األولى:
 تتكوف لجنة الخدمات اإلجتماعية مف األعضاء اآلتية أسماؤىـ : :2المـــــادة 

 األعضاء الدائمون: 
 قنو حبيب -03 بف موسى محمود -02 دربوفاتح عبد القا -01
 بروؾحمادة م -06 مقوسي صفي الديف -05 ىواري عبد المجيد -04
 لقرع عبد القادر -09 بف الحرمة اسماعيل الجياللي -08 بكري بف قمولة -07

 األعضاء اإلضافيون:  
 خرفي حمزة -03 شارؼ عيسى -02 محيقيرة أبوبكر -01

 اإلمضاء عمى ىذا القرار.( سنوات إبتداء مف تاريخ 03تسري عيدة ىذه المجنة لمدة ثالث ): 3المـــــادة 
 بتنفيذ ىػذا القػرار، الذي سينشػر في النشرة الرسمية يكمف السيػد مدير الخدمات الجامعية األغواط، :4المـــــادة 

 لمتعميػـ العالي والبحث العممي
 2021أكتوبر  12 حرر بالجزائر في

 ع/وزير التعميم العالي والبحث العممي
 األمين العام

 غوالي نور الدين
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 يتـضمـن تجديــد تـشكـيـمـة لـجنـة الخـدمــات اإلجتـمــاعيـة  2021أكتوبر  18مـؤرخ فـي  67رقـم قــرار 
 لـدى المدرسة الوطنية العميا لمبيطرة

 

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

 .المتضمف القانػػوف األساسي العاـ لموظيفة العمومية
، المحدد 1982مايو سنة  15الموافق  1402رجب عاـ  21المؤرخ في  179-82بمقتضى المرسوـ رقـ  -

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

 .اإلجتماعية المتعمق بتسيير   الخدمات
، 2021يوليو سنة  7الموافق  1442ذي القعدة عاـ  26المؤرخ في  281-21بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

  .يتضمف تعييف أعضاء الحكومة
، المتضمف تحويل المدرسة الوطنية 2008ويمية سنة ج 14المؤرخ في  214-08بمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

 .لمطب البيطري إلى مدرسة خارج الجامعة
، 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13بمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 عالي والبحث العممي.المحدد لصالحيات وزير التعميـ ال
، المتضمف تشكيمة أعضػاء لجنػة الخدمػات اإلجتماعية لدى 2021جواف سنة  16 نظػػًػػػرا  لممحضر المؤرخ في -

 المدرسة الوطنية العميا لمبيطرة.
 ُيـقـــــّرر

 
 

 

 تجدد تشكيمة لجنة الخدمات اإلجتماعية لدى المدرسة الوطنية العميا لمبيطرة. المـادة األولى:
 اآلتية أسماؤىـ: ألعضاءتتكوف لجنة الخدمات اإلجتماعية مف ا :2المـــــادة 

 األعضاء الدائمون: 
 سوامس سمير -03 تونسي خالد -02 مرنيش فايزة -01
 قاسـ أسامة -05 معزوزي مولود -04

 

 األعضاء اإلضافيون:
 خاشع أعمر -03 بشار نسيمة -02 خميل إبراىيـ -01

 .اإلمضاء عمى القرارتاريخ ( سنوات إبتداء مف 03تسري عيدة ىذه المجنة لمدة ثالث ) :3المـــــادة 
 يكمف السيػد مديػر المدرسة الوطنية العميا لمبيطرة بتنفيػذ ىػذا القػرار والذي سينشر في النشرة الرسمية :4 المـــــادة

 لمتعميػـ العالي والبحث العممي
 2021أكتوبر  12 حرر بالجزائر في

 ع/وزير التعميم العالي والبحث العممي
 األمين العام

 نور الدين غوالي
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 يتـضمـن تجديــد تـشكـيـمـة لـجنـة الخـدمــات اإلجتـمــاعيـة  2021أكتوبر  18مـؤرخ فـي  68رقـم قــرار 
 الجزائر غرب لدى مديرية الخدمات الجامعية 

 

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

 .المتضمف القانػػوف األساسي العاـ لموظيفة العمومية
، المحدد 1982مايو سنة  15الموافق  1402رجب عاـ  21المؤرخ في  179-82بمقتضى المرسوـ رقـ  -

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

 تعمق بتسييػر الخدمات االجتماعية.الم
، 2021يوليو سنة  7الموافق  1442ذي القعدة عاـ  26المؤرخ في  281-21بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

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

 .2003سبتمبر سنة  14المؤرخ في  312-03الجامعية وتنظيمو وعممو، المعدؿ والمتمـ بالمرسـو التنفيذي رقـ 
، 2013يناير سنة  30الموافق  1434عاـ  ربيع األوؿ 18المؤرخ في  77-13بمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .المحدد لصالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
، يعدؿ ويتمـ القرار الوزاري المشترؾ المؤرخ 2016فيفري سنة  17بمقتضى القرار الوزاري المشترؾ المؤرخ في  -

مقرىا وقائمة اإلقامات  ، المتضمف إنشاء مديريات الخدمات الجامعية وتحديد2004ديسمبر سنة  22في 
 الجامعية التابعة ليا ومشتمالتيا.

، المتضمف تشكيمة أعضاء لجنة الخدمات اإلجتماعية، لػدى 2021جوايمية سنة  18نظػػػػػػرا لممحضر المؤرخ في  -
 مديرية الخدمات الجامعية الجزائر غرب.

 ُيـقـــــّرر
 ة لدى مديرية الخدمات الجامعية الجزائر غرب.تجدد تشكيمة لجنة الخدمات اإلجتماعي المـادة األولى:

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

 ماكد سالـ -03 بف عطية عبد الحق -02 تازير زكريا -01
 طالب الياس -06 منصوري موسى -05 لخمامرة فوزي  -04
 رحموف الطيب -09 نوف رفيقشي -08 عمياف دمحم -07

 األعضاء اإلضافيون:  
 فتيح بوعالـ -03 زقيعبادة أر  -02 قمبوز عبد الحق -01

 اإلمضاء عمى ىذا القرار.( سنوات إبتداء مف تاريخ 03تسري عيدة ىذه المجنة لمدة ثالث ) :3المـــــادة 
 بتنفيذ ىػذا القػرار، الذي سينشػر في النشرة الرسمية ،يكمف السيػد مدير الخدمات الجامعية الجزائر غرب :4المـــــادة 

 .لمتعميػـ العالي والبحث العممي
 2021أكتوبر  12 حرر بالجزائر في

 ع/وزير التعميم العالي والبحث العممي
 األمين العام

 غوالي نور الدين
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 يتضمن تعيين أعضاء المجمس العممي، 2021أكتوبر  23مؤرخ في  1155قــرار رقم 
 لموكالة الموضوعاتية لمبحث في العموم والتكنولوجيا

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 

، 2021يوليو سنػػػػة  7الموافق  1442ذي القعدة عاـ  26المؤرخ في  281-21بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -
 .ف أعضاء الحكومةوالمتضمف تعيي

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

غشت سنة  13الموافق  1440ذي الحجة عاـ  12مؤرخ في  232-19وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .منو 22ادة ذي يحدد مياـ الوكاالت الموضوعاتية لمبحث وتنظيميا وسيرىا، السيما الم، ال2019

، 2021مايو سنة  20الموافق  1442شواؿ عاـ  8المؤرخ في  206-21وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 يتضمف إعادة تنظيـ الوكالة الموضوعاتية لمبحث في العموـ والتكنولوجيا.

 

 ُيـقـــــّرر
 

 1440ذي الحجة عاـ  12مؤرخ في  232-19مف المرسوـ التنفيذي رقـ  22تطبيقا ألحكاـ المادة  األولى: المادة
، والمذكور أعاله، يعيف بصفتيـ أعضاء المجمس العممي لموكالة 2019غشت سنة  13الموافق 

 الموضوعاتية لمبحث في العموـ والتكنولوجيا األشخاص اآلتية أسماؤىـ:
  الباحثين والباحثين الدائمين:بالنسبة لألساتذة 

 السيد قبوز نور الديف. -
 السيد بودية سيدي دمحم. -
 السيد لونيس عز الديف. -
 السيد مفتاح عمي. -
 السيد بموشراني عادؿ. -
 السيد تيمماتيف عمار. -
 السيد حفيفة أحمد. -
 السيد بمبشير حساف. -
 السيد بوطغاف عمار. -
 السيد بوزيد عبد الرزاؽ. -
  الوطني الجزائري لمممكية الصناعية:بالنسبة لممثل المعيد 

 السيد عايش ناجي. -
 :بالنسبة لممثل الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة 

 السيد حداد سمش الديف. -
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 :بالنسبة لممثل الديوان الوطني لألحصائيات 
 السيدة ميالط نشيدة. -
 :بالنسبة لمشخصيات الممثمة لقطاعات النشاط 

  صطفى.السيد بف عمارة دمحم م -
 السيد حجيات حسيف. -
 السيد العيد إسحاؽ. -
 السيد دكالي خميل. -
 السيد أيت دحماف دمحم كماؿ. -
 السيد تمقميت دمحم. -
 :بالنسبة لمجالية العممية المقيمة بالخارج 

 السيد عودية عبد الكريـ -
 السيد نايت عبد السالـ فريد. -
 السيد غربي رشيد. -
 السيد كريـ عابد مريـ.  -
 الديف.السيد بوسكسو عز  -

 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.   :2المادة 
 2021أكتوبر  23 فيحرر بالجزائر 

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

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   2021أفريل  7المؤرخ  في  395رقم  يعدل القرار، 2021أكتوبر  23 مؤرخ في 1156قــرار رقم 

 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لمركز البحث في تكنولوجيا نصف النواقل لمطاقوية
 

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

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

لتكنولوجي، السيما ، الذي يحدد القانوف األساسي النموذجي لممؤسسة العمومية ذات الطابع العممي وا2011
 .منو 21المادة 

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

، 2013يناير سنة 30  الموافق 1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .د صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العمميالذي يحد
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، الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي 2021أفريل  7المؤرخ في  395وبمقتضى القرار رقـ  -
 .لمركز البحث في تكنولوجيا نصف النواقل لمطاقوية

 

 ُيـقـــــّرر
 

، والمذكور أعاله وتحرر كما 2021أفريل  7ؤرخ في الم 395تعدؿ المادة األولى مف القرار رقـ  المادة األولى:
 يأتي: 

 ...........،......................(....بدون تغيير......)..............:............المادة األولى"
تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لمركز البحث في تكنولوجيا نصف النواقل لمطاقوية كما 

 يأتي:
 ..................(........................بدون تغيير......................)....................
 :بالنسبة لمباحثين الوطنيين المقيمين بالخارج 

 ثابت          نوار، -
 دوغاش       الحاج، -
 عمارة         دمحم، -
 .بوخروب     رابح -

 ..................(....................بـدون تغـييروالباقي .)....................................
 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. :2المادة 

 2021أكتوبر  23 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس كمية المحروقات ، 2021أكتوبر  23مؤرخ في  1157قــرار رقم 
 والكيمياء لدى جامعة بومرداس

 

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

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

 .والمتضمف إنشاء جامعة بومرداس، المعدؿ والمتمـ
شت سنة غ 23الموافق  1424جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 39و 37، الذي يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدؿ والمتمـ، ال سيما المادتاف 2003
 .منو

 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .مميالذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث الع
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والمتضمف إنشاء األقساـ المكونة لكمية المحروقات  2002أوت  5المؤرخ في  167وبمقتضى القرار رقـ  -
 .والكيمياء لدى جامعة بومرداس

 ُيـقـــــّرر
 

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

 لدى جامعة بومرداس. القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس كمية المحروقات والكيمياء
تحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس كمية المحروقات والكيمياء لدى جامعة بومرداس في الجدوؿ  :2الـــمـــادة 

 ا القرار.الممحق بيذ
 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي :3الــــمــادة 

 2021أكتوبر  23 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس 2021ديسمبر  23 المؤرخ في 1157 ممحق بالقرار رقم
 لدى جامعة بومرداس كمية المحروقات والكيمياء

 

 الصفة المقب واإلسم 
 عميد الكمية، رئيسا حمادة بوجمعة -
 لمكمية رئيس المجمس العممي جدي مبروؾ -
 رئيس قسـ أتممت وكيربة الطرائق مقمولي حسيف -
 رئيس قسـ حقوؿ المعادف والمحروقات قارش مراد -
 رئيس قسـ ىندسة الزالزؿ والظواىر العشوائية العاج السعيد -
 رئيسة قسـ اقتصاد وتسويق المحروقات  مريـ جنات  -
 رئيس قسـ نقل وعتاد المحروقات بوزيد رشيد -
 رئيس قسـ ىندسة الطرائق الكيميائية والصيدالنية سعود عبد السالـ -
 مدير مخبر بحث قدور عمر  -
 مدير مخبر بحث خالصي عبد المجيد -
 مدير مخبر بحث بف بريؾ عبد الرحماف  -
 مدير مخبر بحث مالؾ عبد الرحماف -
 مدير مخبر بحث بف طاىر نورالديف -
 مديرة مخبر بحث ناجي بشرى  -
 مديرة مخبر بحث عميواف ليمى -
 مدير مخبر بحث سعداوي موسى -
 ممثل منتخب عف األساتذة ذوي مصف األستاذية عف قسـ أتممت وكيربة الطرائق كيدوش مجيد -
 ممثل منتخب عف األساتذة ذوي مصف األستاذية عف قسـ أتممت وكيربة الطرائق بف جغابة عومار -
 وعتاد المحروقات ممثل منتخب عف األساتذة ذوي مصف األستاذية عف قسـ نقل قاصب دمحم -
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 ممثل منتخب عف األساتذة ذوي مصف األستاذية عف قسـ نقل وعتاد المحروقات بموؿ بف عطية -
 ممثل منتخب عف األساتذة ذوي مصف األستاذية عف قسـ  ىندسة الزالزؿ والظواىر العشوائية بعوش رفيق -
 ـ اقتصاد وتسويق المحروقاتممثل منتخب عف األساتذة ذوي مصف األستاذية عف قس أوشاف عبد الرزاؽ -
 ممثل منتخب عف األساتذة ذوي مصف األستاذية عف قسـ حقوؿ المعادف والمحروقات بف يونس خالد -
 ممثل منتخب عف األساتذة ذوي مصف األستاذية عف قسـ حقوؿ المعادف والمحروقات لومي خالد -
 ممثمة منتخبة عف سمؾ األساتذة المساعديف حمودي سميمة -
 ممثل منتخب عف سمؾ األساتذة المساعديف لدسحنوف خا -
 ممثل منتخب عف المستخدميف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات بف رحموف نبيل -
 ممثل منتخب عف المستخدميف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات شطرباش يوسف -
 ممثل منتخب عف الطمبة عف قسـ  نقل وعتاد المحروقات بف قرايت دمحم أميف -
 ممثل منتخب عف الطمبة عف قسـ   ىندسة الزالزؿ والظواىر العشوائية مديسـ دمحم منصور -
 ممثل منتخب عف الطمبة عف قسـ  اقتصاد وتسويق المحروقات خميل شريف حسيف -
 ممثل منتخب عف الطمبة عف قسـ  ىندسة الطرائق الكيميائية والصيدالنية قريوف شعيب -
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  2021أكتوبر  4المؤرخ في  1038يعدل القرار رقم ، 2021أكتوبر  23مؤرخ في  1158قــرار رقم 
 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة جامعة وىران لمعموم والتكنولوجيا

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، 1984غشت سنة  18الموافق  1404ذي القعدة عاـ  21المؤرخ في  212-84بمقتضى المرسوـ رقـ  -

 .منو 3والمتعمق بتنظيـ جامعة وىراف لمعمـو والتكنولوجيا، المعدؿ والمتمـ، السيما المادة 
 2021يوليو سنة  7الموافق  1442ذي القعدة  26المؤرخ في  281-21بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

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

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

 .الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
، الذي يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس إدارة 2021أكتوبر  4المؤرخ في  1038وبمقتضى القرار رقـ  -

 جامعة وىراف لمعمـو والتكنولوجيا.
 ُيـقـــــّرر

 

 ، والمذكػور أعاله، كما ىو2021أكتوبر  4المؤرخ في  1038الجدوؿ الممحق بالقرار رقـ يعػدؿ  المادة األولى:
 محدد في الجدوؿ الممحق بيذا القرار.

 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. :2المادة 
 2021أكتوبر  23 فيحرر بالجزائر 

 وزير التعميم العالي والبحث العممي
 د عبد الباقي بن زيانأ.

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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  قائمة أعضاء مجمس إدارة جامعة وىران لمعموم والتكنولوجيا
 

 ن ) بدون تغيير(واألعضاء المعين -1
 ن:واألعضاء المنتخب -2
 الييئة الصفة م والمقباإلس

 اذية لكمية عمـو الطبيعة والحياةممثمة منتخبة عف األساتذة ذوي مصف األست عضو ديب وفاء -
 ستاذية لكمية اليندسة الكيربائيةممثمة منتخبة عف األساتذة ذوي مصف األ عضو مسعد دمحم -
 اليندسة المعمارية واليندسة المدنية ممثمة منتخبة عف األساتذة ذوي مصف األستاذية لكمية عضو صنياجي دليمية -
 تاذية لكمية اليندسة الميكانيكيةممثل منتخب عف األساتذة ذوي مصف األس عضو عبد الحاكـ كوريداؾ ىواري  -
 وي مصف األستاذية لكمية الكيمياءممثل منتخب عف األساتذة ذ عضو حطاب يوسف -
 وي مصف األستاذية لكمية الفيزياءممثل منتخب عف األساتذة ذ عضو عبد الوىاب دمحم البطاؿ -
 لكمية الرياضيات واإلعالـ اآللي ممثل منتخب عف األساتذة ذوي مصف األستاذية عضو رحاؿ سيد أحمد ىبري  -
 لمعيد التربية البدنية والرياضيةممثمة منتخبة عف األساتذة ذوي مصف األستاذية  عضو عباس أميرة -
 اتذة المساعديفمنتخب عف سمؾ األسممثل  عضو قروج دمحم -
 منتخب عف سمؾ األساتذة المساعديفممثل  عضو زوبعي اليادي -
 ماتممثل منتخب عف الموظفيف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخد عضو بف عمارة عز الديف -
 دارييف والتقنييف وعماؿ الخدماتممثل منتخب عف الموظفيف اإل عضو بوراؽ شوقي -
 ف الطمبةمنتخب عممثل  عضو فقاير دمحم رياض -
 ممثل منتخب عف الطمبة عضو أوكيل أيمف عالء الديف -

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  2019جويمية  09المؤرخ في  1140يعدل القرار رقم ، 2021أكتوبر  23مؤرخ في  1159قــرار رقم 

 ز الجامعي بميمةيحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة المرك الذي
 

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

  .والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة
 2005نة غشت س 16الموافق  1426رجب عاـ  11المؤرخ في  299-05وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .منو 10يمو وسيره، السيما المادة الذي يحدد مياـ المركز الجامعي والقواعد الخاصة بتنظ
 2008يوليو سنة  9الموافق 1429رجب عاـ  6المؤرخ في  204-08وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .منو 2امعي بميمة، السيما المادة والمتضمف إنشاء مركز ج
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13قـ وبمقتضى المرسوـ التنفيذي ر  -

 .ير التعميـ العالي والبحث العمميالذي يحدد صالحيات وز 
، الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة 2019جويمية  09المؤرخ في  1140وبمقتضى القرار رقـ  -

 المركز الجامعي بميمة. 
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 ُيـقـــــّرر
 

، والمذكور أعاله، كما ىو 2019جويمية  09المؤرخ في  1140يعدؿ الجدوؿ الممحق بالقرار رقـ  دة األولى:الما
 محدد في الجدوؿ الممحق بيذا القرار.

 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. :2المادة 
 2021أكتوبر  23 فيحرر بالجزائر 

 والبحث العمميوزير التعميم العالي 
 أ.د عبد الباقي بن زيان

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 قائمة أعضاء مجمس إدارة المركز الجامعي بميمة

 ن:واألعضاء المعين -1
 القطاع الصفة االسم والمقب

 ممثل الوزير المكمف بالتعميـ العالي و البحث العممي، رئيسا خيرقشي ال -
 ممثل الوزير المكمف بالمالية، عضو بومدمد غانـ -
 ممثمة الوزير المكمف بالتربية الوطنية، عضو رابح قديـ -
 ممثمة الوزير المكمف بالتكويف والتعميـ المينييف،  عضو بف المجات سميرة -
 السمطة المكمفة بالوظيفة العمومية واإلصالح اإلداري،ممثل  عضو شرقي عبد الكريـ -
 ممثل الوزير المكمف بالعمل والتشغيل والضماف االجتماعي، عضو سعداوي عمي -
 ممثل الوزير المكمف بالتجارة وترقية الصادرات، عضو مشاشو عيسى -
 ممثل الوزيرة المكمفة بالصناعة، عضو بمطـو بوعالـ -
 يرة المكمفة بالثقافة والفنوف،ممثل الوز  عضو بريحي يوسف -
 ممثل الوزير المكمف بالموارد المائية واألمف المائي، عضو لشيب مسعود -
 ممثمة الوالي. عضو بف طوباؿ تومية -

 

 األعضاء المنتخبون: -2
 الييئة الصفة اإلسم والمقب

 والتكنولوجياممثل منتخب عف األساتذة مف ذوي مصف األستاذية  لمعيد العمـو  عضو يحيى عبدالوىاب -
 بمحاج طارؽ  -
 

 عضو
 

ممثل منتخب عف األساتذة  مف ذوي مصف األستاذية  لمعيد العمـو االقتصادية 
 والتجارية وعمـو التسيير

 األستاذية لمعيد اآلداب والمغات ممثمة منتخبة عف األساتذة مف ذوي مصف عضو مسيمي وردة -
 المساعديفمنتخب عف سمؾ األساتذة ممثل  عضو راقية أحمد يحيى -
 منتخب عف سمؾ األساتذة المساعديفممثل  عضو بف سخري زوبير -
 دارييف والتقنييف وعماؿ الخدماتممثل منتخب عف الموظفيف اإل عضو عمار سرار -
 دارييف والتقنييف وعماؿ الخدماتممثل منتخب عف الموظفيف اإل عضو لعور سمير -
 ممثل منتخب عف الطمبة عضو بف زويد زيف الديف -
 ممثل منتخب عف الطمبة عضو ارة أيمفق -

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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المفتوح بعنوان  لضمان التكوين يتضّمن تأىيل جامعة عنابة ، 2021أكتوبر  23مؤرخ في  1160قــرار رقم 
عالم آلي" عمى سبيل التسويةلنيل شيادة الميسانس في ميدان "رياضيات و  2019-2018السنة الجامعية   ا 

 

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

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

 المعّدؿ و المتمـ. والمتضّمف إنشاء جامعة عنابة،
 2021يوليو سنػة  7الموافق  1442ذي القعدة عاـ  26المػؤرخ في  281-21وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

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

 وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه.والمتضّمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس 
يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األّوؿ عاـ  18المؤّرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 ي والبحث العممي.ير التعميـ العالالذي يحدد صالحيات وز 2013
 

 ُيـقـــــّرر
 

لنيل شيادة   2019-2018بعنواف السنة الجامعية  : تؤىل جامعة عنابة لضماف التكويف المفتوح الماّدة األولـى
 الميسانس في ميداف "رياضيات وا عالـ آلي"، طبقا لممحق ىذا القرار.

ميف في الّسنة األولى خالؿ الّسنوات الجامعية يسري مفعوؿ أحكاـ ىذا القرار عمى دفعة الطمبة المسج :2الماّدة 
 فقط. 2020-2019و 2018-2019

يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف ومدير جامعة عنابة، كّل فيما يخّصو بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر  :3المــاّدة 
 في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي

 2021أكتوبر  23 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 تكوين المفتوحيؤىل جامعة عنابة لضمان ال 2021أكتوبر  23المؤرخ في  1160ممحق القرار رقم 
  2019-2018السنة الجامعية  بعنوان 

 لنيل شيادة الميسانس في ميدان "رياضيات و إعالم آلي"
 

 طبيعة تخصص الشعبة الميدان
 أ رياضيات تطبيقية رياضيات تطبيقية رياضيات وا عالـ آلي 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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  2020ديسمبر  27المؤرخ في   1081يعدل القرار رقم ، 2021أكتوبر  24مؤرخ في  1161قــرار رقم 
 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة مركز البحث في البيوتكنولوجيا

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، 2021يوليو سنػػػػة  7موافق ال 1442ذي القعدة عاـ  26المؤرخ في  281-21بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

  .والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة
، 2007أكتوبر سنة  31الموافق  1428شواؿ عاـ  19المؤرخ في  338-07وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .منو 4والمتضمف إنشاء مركز لمبحث في البيوتكنولوجيا، السيما المادة 
نوفمبر سنة  24الموافق  1432ذي الحجة عاـ  28رخ في المؤ  396-11وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

والذي يحّدد القانوف األساسي النموذجي لممؤسسة العمومية ذات الطابع العممي والتكنولوجي، ال سيما  2011
 .منو 13المادة 

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

الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة  2020ديسمبر  27المؤرخ في  1081وبمقتضى القرار رقـ  -
 .مركز البحث في البيوتكنولوجيا

 ُيـقـــــّرر
 

وتحرر  ، والمذكور أعاله2020ديسمبر  27المؤرخ في  1081مف القرار رقـ  األولى المادة تعدؿ المادة األولى:
 كما يأتي:

 (...................................بدون تغيير: .................................)المادة األولى"
 تحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة مركز البحث في البيوتكنولوجيا، كما يمي:

 :بالنسبة لممثمي مؤسسات الدولة 
 .ميـ العالي والبحث العممي، رئيساازد حساف، ممثل وزير التعالسيد ق -
 .ممثال عف الوزير المكمف بالماليةوقاؼ مختار،  السيد -
 .ممثال عف وزير الدفاع الوطنيالسيد بوشموخ عبد الغاني،  -
 .اعات المحمية والتييئة العمرانيةالسيدة سعدي فازية، ممثمة عف الوزير المكمف بالداخمية والجم -
 .د نزار عز الديف، ممثال عف الوزير المكمف بالطاقة والمناجـالسي -
 .ممثال عف الوزير المكمف بالصحة السيد بوشموش عبد الحميد، -
 .ة والتنمية الريفيةالسيد بف بمقاسـ عبد القادر، ممثال عف الوزير المكمف بالفالح -
 .السيد قريف سميـ، ممثال عف الوزيرة المكمفة بالبيئة -
 .بالصيد البحري والمنتجات الصيديةمصطفى، ممثال عف الوزير المكمف السيد جياللي  -
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 :األعضاء اآلخرين 
 .السيد عزيوف عمار  / مدير المركز -
 .السيد رزقي عبد المالؾ / رئيس المجمس العممي -
 .السيد بف ناصر فاروؽ / مدير وحدة البحث -

 ."..................................والباقي بدون تغيير....................................." 
 .    العممي والبحث ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي :2المادة 

 2021أكتوبر  24 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي، 2021أكتوبر  25مؤرخ في  1162قــرار رقم 
 2وىران -بجامعة دمحم بن أحمد لكمية العمــوم االجتماعية

 

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

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

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

 .الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
سبتمبر سنة  22الموافق  1435ذي القعدة عاـ  27المؤرخ في  261-14وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .2والمتضمف إنشاء جامعة وىراف 2014
 -العموـ االجتماعية بجامعة دمحم بف أحمد اب ممّثمي األساتذة بالمجمس العممي لكميةوبناًء عمى محضر انتخ -

 .2021فيفري  24المؤّرخ في  2وىراف 
 ُيـقـــــّرر

 

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

 .2وىراف-تحديد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية العمـو االجتماعية بجامعة دمحم بف أحمد
، 2افوىر -تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية العموـ االجتماعية بجامعة دمحم بف أحمد :2المادة 

 وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.
، كل فيما يخصو، بتطبيق ىذا 2وىراف-يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف ومدير جامعة دمحم بف أحمد :3المادة 

 القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
 2021أكتوبر  25 فيحرر بالجزائر 

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

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 عمميالذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس ال 2021أكتوبر  25المؤرخ في  1162ممحـــق بالقــرار رقم 
 2وىران-بجامعة دمحم بن أحمد لكمية العموم االجتماعية

 

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجمس العممي لمكمية، ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ الفمسفة زاوي عمر 1
 عميد الكمية فضيل عبد الكريـ 2
 المرتبطة بالطمبة نائب العميد المكّمف بالدراسات والمسائل محرزي مميكة 3
 نائب العميد المكّمف بما بعد التدّرج والبحث العممي والعالقات الخارجية سويح ميدي 4
 رئيس قسـ عمـ االجتماع واألنثروبولوجيا بف زياف خيرة 5
 رئيس قسـ عمـو التربية مكي أحمد 6
 رئيس قسـ عمـ النفس واألرطوفونيا محرز عبمة 7
 لفمسفةرئيس قسـ ا كبير دمحم 8
 رئيس قسـ الديمغرافيا لقبج حمزة 9
 رئيس المجنة العممية لقسـ عمـ االجتماع واألنثروبولوجيا موالي حاج مراد 10
 رئيس المجنة العممية لقسـ عمـو التربية  غريب العربي 11
 رئيس المجنة العممية لقسـ عمـ النفس واألرطوفونيا سبع دالج فاطمة الزىراء 12
 رئيس المجنة العممية لقسـ الفمسفة بوشيبة دمحم 13
 رئيس المجنة العممية لقسـ الديموغرافيا راشدي خضرة 14
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ عمـ االجتماع واألنثروبولوجيا زمور زيف الديف 15
 وبولوجياممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ عمـ االجتماع واألنثر  شنافي فوزية 16
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ عمـو التربية ىامل منصور 17
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ عمـو التربية مرياح فاطمة الزىراء 18
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ عمـ النفس واألرطفونيا بف طاىر بشير 19
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ عمـ النفس واألرطفونيا ربمعابد عبد القاد 20
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ الفمسفة بمحماـ نجاة 21
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ الديمغرافيا قويدري دمحم 22
 ديمغرافياممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ ال ىاشـ أماؿ 23
 ممّثل عف األساتذة المساعديف زاوي قادة 24
 ممّثل عف األساتذة المساعديف الصادؽ اولعربي 25
 مدير مخبر بحث مباركي بوحفص 26
 مديرة مخبر بحث دمحم رياحي رشيدة 27
 مدير مخبر بحث بوعرفة عبد القادر 28
 مدير مخبر بحث مكي دمحم 29
 حثمدير مخبر ب تيمويف حبيب 30
 مدير مخبر بحث منصوري عبد الحق 31
 مدير مخبر بحث مذكور مصطفى 32
 مدير مخبر بحث فؤاد عبد الغني 33
 مديرة مخبر بحث دراس شيرزاد 34
 مدير مخبر بحث بيادي منير 35
 مدير مخبر بحث ياسيف أمينة 36
 مسؤوؿ المكتبة فورار سفياف 37

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية، 2021أكتوبر  25مؤرخ في  1163قــرار رقم 
 2وىران-لقسـم الديمغـرافيا بكمية العموم االجتماعية بجامعة دمحم بن أحمد

 

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

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

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

 .الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
سبتمبر سنة  22الموافق  1435ذي القعدة عاـ  27المؤرخ في  261-14وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

  .2اء جامعة وىرافوالمتضمف إنش 2014
بكمية العمـو االجتماعية بجامعة دمحم  وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ الديمغرافيا -

 .2021جانفي  24المؤّرخ في  2وىراف -بف أحمد
 ُيـقـــــّرر

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

 -بكمية العمـو االجتماعية بجامعة دمحم بف أحمد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الديمغرافيا
 .2وىراف

بكمية العموـ االجتماعية بجامعة دمحم بف  عضاء المجنة العممية لقسـ الديمغرافياتحدد القائمة االسمية أل :2المادة 
 ، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.2وىراف-أحمد

ىذا  ، كل فيما يخصو، بتطبيق2وىراف-يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف ومدير جامعة دمحم بف أحمد :3المادة 
 سمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.القرار الذي سينشر في النشرة الر 

 2021أكتوبر  25 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية 2021أكتوبر  25المؤرخ في  1163لقـرار رقـم ممحــق با
 2وىران-بكمية العموم االجتماعية بجامعة دمحم بن أحمد لقســم الديمغــرافيا

 

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجنة العممية لمقسـ راشد خضرة 1
 رئيس القسـ لقبج حمزة 2
 أستاذ قويدري دمحم 3
 أستاذ الوادي الطيب  4
 أستاذة محاضرة قسـ "أ" ىاشـ أماؿ 5
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 أستاذة محاضرة قسـ "أ" بف عبد هللا فتيحة 6
 أستاذة محاضرة قسـ "ب" بودية ليمى 7
 أستاذ مساعد قسـ "أ" بمعيدي دمحم األميف 8
 أستاذ مساعد قسـ "ب" زاوي قادة 9

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية، 2021أكتوبر  25مؤرخ في  1164قــرار رقم 

 2وىران-لقســم الفمسفـة بكمية العموم االجتماعية بجامعة دمحم بن أحمد
 

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

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

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

 .الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
سبتمبر سنة  22الموافق  1435ذي القعدة عاـ  27المؤرخ في  261-14وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

  .2تضمف إنشاء جامعة وىرافوالم 2014
بكمية العمـو االجتماعية بجامعة دمحم بف  وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ الفمسفة -

 .2021فيفري  07المؤّرخ في  2وىراف -أحمد
 ُيـقـــــّرر

 

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

 -بكمية العموـ االجتماعية بجامعة دمحم بف أحمد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الفمسفة
 .2وىراف

بكمية العموـ االجتماعية بجامعة دمحم بف  ألعضاء المجنة العممية لقسـ الفمسفةتحدد القائمة االسمية  :2المادة 
 ، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.2وىراف-أحمد

ىذا  ، كل فيما يخصو، بتطبيق2وىراف-يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف ومدير جامعة دمحم بف أحمد :3المادة 
 ة لمتعميـ العالي والبحث العممي.القرار الذي سينشر في النشرة الرسمي

 2021أكتوبر  25 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  2021أكتوبر  25المؤرخ في  1164رار رقـم ممحــق بالقـ
 2وىران-بكمية العموم االجتماعية بجامعة دمحم بن أحمد لقســم الفمسفـة

 

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجنة العممية لمقسـ بوشيبة دمحم 1
 رئيس القسـ كبير دمحم 2
 أستاذة شيرزاددراس  3
 أستاذة بمحماـ نجاة 4
 أستاذ سواريت بف عمر 5
 أستاذة محاضرة قسـ "أ" كفيف فاطمة الزىراء 6
 أستاذ مساعد قسـ "أ" الصادؽ أولعربي 7

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 االسمية ألعضاء المجنة العممية يحدد القائمة، 2021أكتوبر  25مؤرخ في  1165قــرار رقم 

 2وىران-وبكمية العموم االجتماعية بجامعة دمحم بن أحمد لقسم عمم االجتماع واألنثروبولوجيا
 

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

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

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

 .الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
سبتمبر سنة  22الموافق  1435ذي القعدة عاـ  27المؤرخ في  261-14وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

  .2والمتضمف إنشاء جامعة وىراف 2014
نة العممية لقسـ عمـ االجتماع واألنثروبولوجيا بكمية العمـو وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمج -

 .2021جانفي  31المؤّرخ في  2وىراف -االجتماعية بجامعة دمحم بف أحمد
 ُيـقـــــّرر

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

القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ عمـ االجتماع واألنثروبولوجيا بكمية العموـ االجتماعية 
 .2وىراف-بجامعة دمحم بف أحمد

االجتماع واألنثروبولوجيا بكمية العموـ االجتماعية  تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ عمـ :2المادة 
 ، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.2وىراف  -بجامعة دمحم بف أحمد

ىذا  ، كل فيما يخصو، بتطبيق2وىراف-يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف ومدير جامعة دمحم بف أحمد :3المادة 
 يـ العالي والبحث العممي.القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعم

 2021أكتوبر  25 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بن زيان
ػػ ػػػػػػ ػػػػػ ػػػػػ ػػػػػػ ػػػػػ ػػػػػ ػػػػػػ ػػػػػ ػػػػػ ػػػػػػ ػػػػػػػػػػ ػػػػػ ػػػػػ ػػػػػػ ػػػػػ ػػػػػ ػػػػػػ ػػػػػ ػػػػػ ػػػػػػ ػػػػػ ػػػػػ ػػػػػ ػػػػػػ ػػػػػ ػػػػ ػػػػػػ ػػػػػ ػػػػػ ػػػػػ ػػػػػػ ػػػػػ ػػػػػ ػػػػػػ ػػػػػ ػػػػػ ػػػػػػ ػػػػػ ػػػػػ ػػػػػػ ػػػػػ ػػػػػ ػػػػػػ ػػػػػ ػػػػػ ػػػػػ ػػػػػػ ػػػػػ ػػػػػ ػػػ ػػػػػ ػػػػػػ ػػػػػ ػػػػػ ػػػ ػػػػػ ػػػػػ ػػػػػ ػػػػػػ ػػػػػ ػػػػػ ػػػػػػ ػػػػػ ػػػػػ ػػػػػػ  ػػػػ
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 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية 2021أكتوبر  25المؤرخ في  1165ممحــق بالقـرار رقـم 
 2وىران-بكمية العموم االجتماعية بجامعة دمحم بن أحمد لقسم عمم االجتماع واألنثروبولوجيا

 

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجنة العممية لمقسـ موالي الحاج مراد 1
 رئيس القسـ بف زياف خيرة 2
 أستاذة ة إسميافبوشيخاوي لمباركي 3
 أستاذ مرضي مصطفى 4
 أستاذ زمور زيف الديف 5
 أستاذ محاضر قسـ "أ" شنافي فوزية 6
 أستاذ مساعد قسـ "أ" غرس هللا عبد الحفيع 7
 أستاذ مساعد قسـ "أ" غماري مصطفى 8

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية، 2021أكتوبر  25في  مؤرخ 1166قــرار رقم 

 2وىران-بكمية العموم االجتماعية بجامعة دمحم بن أحمد لقسم عمـم النفـس واألرطـوفونيا
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2021يوليو سنة  07فق الموا 1442ذي القعدة عاـ   26المؤرخ في  281-21بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

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

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

 .الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
سبتمبر سنة  22الموافق  1435ذي القعدة عاـ  27المؤرخ في  261-14وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

  .2والمتضمف إنشاء جامعة وىراف  2014
بكمية العموـ االجتماعية  انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ عمـ النفس واألرطوفونياوبناًء عمى محضر  -

 .2021فيفري  03المؤّرخ في  2وىراف  -بجامعة دمحم بف أحمد
 

 ُيـقـــــّرر
 

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

بكمية العمـو االجتماعية بجامعة  القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ عمـ النفس واألرطوفونيا
 .2وىراف-دمحم بف أحمد

بكمية العموـ االجتماعية  نة العممية لقسـ عمـ النفس واألرطوفونياتحدد القائمة االسمية ألعضاء المج :2المادة 
 ، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.2وىراف-بجامعة دمحم بف أحمد
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ىذا  ، كل فيما يخصو، بتطبيق2وىراف-يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف ومدير جامعة دمحم بف أحمد :3المادة 
 رسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.القرار الذي سينشر في النشرة ال

 2021أكتوبر  25 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية 2021أكتوبر  25المؤرخ في  1166القـرار رقـم ممحــق ب
 2وىران-بكمية العموم االجتماعية بجامعة دمحم بن أحمد لقسم عمم النفس واألرطوفونيا

 

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجنة العممية لمقسـ سبع فاطمة الزىراء 1
 رئيس القسـ ةمحرز عبم 2
 أستاذ آسيا عبد هللا 3
 أستاذ فاصمة اليادي 4
 أستاذ  فؤاد عبد الغني 5
 أستاذ محاضر قسـ "ب" أجد دمحم عربي 6
 أستاذ محاضر قسـ "أ" جبار شييدة 7
 أستاذ مساعد قسـ "أ" بف سعيد زمعالش واري عبد القادر 8

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية، 2021أكتوبر  25مؤرخ في  1167قــرار رقم 

 2وىران-لقسم عمــوم التــربية بكمية العموم االجتماعيـة بجامعة دمحم بن أحمد
 

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

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

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

 .الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
سبتمبر سنة  22الموافق  1435ذي القعدة عاـ  27المؤرخ في  261-14وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

  .2ة وىرافوالمتضمف إنشاء جامع 2014
بكمية العموـ االجتماعية بجامعة دمحم  وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ عموـ التربية -

 .2021فيفري  07المؤّرخ في  2وىراف-بف أحمد
 ُيـقـــــّرر

جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذي رقـ  48تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد 2003غشت سنة  23الموافق  1424
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بكمية العموـ االجتماعية بجامعة دمحم بف  القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ عموـ التربية
 .2وىراف-أحمد

بكمية العموـ االجتماعية بجامعة دمحم بف  لمجنة العممية لقسـ عموـ التربيةتحدد القائمة االسمية ألعضاء ا :2المادة 
 ، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.2وىراف-أحمد

ىذا  ، كل فيما يخصو، بتطبيق2وىراف-يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف ومدير جامعة دمحم بف أحمد :3المادة 
 متعميـ العالي والبحث العممي.القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية ل

 2021أكتوبر  25 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية 2021أكتوبر  25المؤرخ في  1167رقـم  ممحــق بالقـرار
 2وىران-بكمية العموم االجتماعية بجامعة دمحم بن أحمد لقســم عمــوم التـربية

 

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجنة العممية لمقسـ غريب العربي 1
 رئيس القسـ مكي أحمد 2
 أستاذ وميدي عباسبمق 3
 أستاذ ىاشمي أحمد 4
 أستاذ  ىامل منصور 5
 أستاذ محاضر قسـ "أ" رريب هللا دمحم 6
 أستاذ محاضر قسـ "أ" غيات حياة 7
 أستاذ مساعد قسـ "أ" حشالفي أحمد 8

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي، 2021توبر أك 25مؤرخ في  1168قــرار رقم 

 الجمفة-بجامعة زيان عاشور لكمية العموم االجتماعية واإلنسانية
 

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

  .عييف أعضاء الحكومةوالمتضّمف ت
 غشت سنة 23الموافق  1424جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .الذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ 2003
 2009يناير سنة  4وافق الم 1430محـر عاـ  7المؤرخ في  09-09وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

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

 .الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
زياف  المجمس العممي لكمية العموـ االجتماعية واإلنسانية بجامعةوبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة ب -

 .2021جويمية  27الجمفة المؤّرخ في  -عاشور
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 ُيـقـــــّرر
جمادى الثانية  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذي 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 العمـو االجتماعية واإلنسانية بجامعة زياف 

 .الجمفة-عاشور
مفة، الج -تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية العموـ االجتماعية واإلنسانية زياف عاشور :2المادة 

 وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.
الجمفة، كل فيما يخصو، بتطبيق ىذا  -يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف ومدير جامعة زياف عاشور :3المادة 

 القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
 2021أكتوبر  25 فيحرر بالجزائر 

 والبحث العمميوزير التعميم العالي 
 أ.د عبد الباقي بن زيان

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 مميالذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس الع 2021أكتوبر  25المؤرخ في  1168ممحـــق بالقــرار رقم 

 الجمفة -بجامعة زيان عاشور لكمية العموم االجتماعية واإلنسانية
 

 الصفػة االسـ والمقػب الرقم
 رئيس المجمس العممي لمكمية، ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ التاريخ وعمـ اآلثار نايمي عبدالقادر 1
 عميد الكمية قنشوبة عبد الرحماف 2
 عميد المكمف بالدراسات والمسائل المرتبطة بالطمبة نائب ال اليادي عامر 3
 نائب العميد المكمف بما بعد التدرج والبحث العممي والعالقات الخارجية تومي بمقاسـ 4
 رئيس قسـ عمـ االجتماع والديموغرافيا حمباوي لخضر 5
 رئيس قسـ عمـ النفس والفمسفة طيبي ميمود 6
 اآلثار رئيس قسـ التاريخ وعمـ قف دمحم 7
 رئيس قسـ عمـ المكتبات واإلعالـ واإلتصاؿ منصوري سعيدي 8
 رئيس قسـ العمـو اإلنسانية زناتي عامر 9
 رئيس المجنة العممية لقسـ التاريخ وعمـ اآلثار قوبع عبد  القادر 10
 رئيس المجنة العممية لقسـ عمـ االجتماع والديموغرافيا عزوز دمحم 11
 ئيس المجنة العممية لقسـ عمـ النفس والفمسفةر  بوصالحيح حمداف 12
 رئيس المجنة العممية لقسـ عمـ المكتبات واإلعالـ واإلتصاؿ كداوة عبدالقادر 13
 ممثل قسـ التاريخ و عمـ االثار                                         قرود ادمحم 14
 عف قسـ العمـو اإلنسانيةممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية  بف جموؿ ىزرشي 15
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ العمـو اإلنسانية بف عمار مصطفى 16
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ عمـ المكتبات واإلعالـ واإلتصاؿ قرش السعدية 17
 تبات واإلعالـ واإلتصاؿممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ عمـ المك بف ورقمة نادية 18
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ عمـ االجتماع والديموغرافيا دحماف نواؿ 19
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ عمـ االجتماع والديموغرافيا بشيري زيف العابديف 20



  2021-الرابعالثالثي -النشرة الرسمية                      -مديرية الشؤون القانونية-                     وزارة التعميم العالي والبحث العممي   176

 

 النفس والفمسفةممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ عمـ  غريب حسيف 21
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ عمـ النفس والفمسفة عمة المختار 22
 مدير نخبر بحث بف شريؾ عمر 23
 مدير مخبر بحث جمود رشيد 24
 مدير مخبر بحث طمحة مسعود 25
 ممّثل عف األساتذة المساعديف ىتيات دمحم 26
 مساعديفممّثل عف األساتذة ال يزير ياسيف 27
 مسؤوؿ المكتبة مازوز ياسيف 28
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـم التاريخ ، 2021أكتوبر  25مؤرخ في  1169قــرار رقم 
 الجمفة-ن عاشورة واإلنسانية بجامعة زيابكمية العموم االجتماعي وعمم اآلثـار

 

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

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

 .الذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ 2003
والمتضمف  2009يناير سنة  4الموافق  1430محـر عاـ 7المؤرخ في  09-09وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .إنشاء جامعة الجمفة، المعّدؿ والمتّمـ
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ التاريخ وعمـ اآلثار بكمية العموـ االجتماعية  -

 .2021جويمية   22المؤّرخ في الجمفة-بجامعة زياف عاشور واإلنسانية
 

 

 ُيـقـــــّرر
 

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

ء المجنة العممية لقسـ التاريخ وعمـ اآلثار بكمية العموـ االجتماعية واإلنسانية القائمة االسمية ألعضا
 الجمفة.-بجامعة زياف عاشور

تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ التاريخ وعمـ اآلثار بكمية العموـ االجتماعية واإلنسانية  :2المادة 
 ممحق بيذا القرار.الجمفة، وفقا لمجدوؿ ال-بجامعة زياف عاشور

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

 2021أكتوبر  25 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 د الباقي بن زيانأ.د عب
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية 2021أكتوبر  25المؤرخ في  1169ممحــق بالقـرار رقـم 
 الجمفة-بكمية العموم االجتماعية واإلنسانية بجامعة زيان عاشور م اآلثارلقسم التاريخ وعم

 

 الصفػة االسـ والمقػب الرقم
 رئيس المجنة العممية لمقسـ قوبع عبد القادر 1
 رئيس القسـ قف دمحم 2
 أستاذ  بف عبد هللا نور الديف 3
 أستاذ محاضر قسـ "أ" الشافعي درويش 4
 ذ محاضر قسـ "أ"أستا حميس عبد القادر 5
 أستاذ محاضر قسـ "أ" قراش عبد الرحمف 6
 أستاذ محاضر قسـ "ب" بومعقل موالي الحاج أحمد 7
 أستاذ مساعد قسـ "أ" نائبي سنوسي 8

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 سمية ألعضاء المجنة العممية لقسم يحدد القائمة اال، 2021أكتوبر  25مؤرخ في  1170قــرار رقم 

 الجمفة -بكمية العموم االجتماعية واإلنسانية بجامعة زيان عاشور عمــم االجتمـاع والديموغرافيا
 

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

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

 .المعّدؿ والمتّمـ الذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، 2003
 2009يناير سنة  4الموافق  1430اـ محـر ع 7المؤرخ في  09-09وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

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

 .ير التعميـ العالي والبحث العمميالذي يحدد صالحيات وز 
األساتذة بالمجنة العممية لقسـ عمـ االجتماع والديموغرافيا بكمية العمـو  وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي -

 .2021جويمية   27الجمفة المؤّرخ في -بجامعة زياف عاشور االجتماعية واإلنسانية
 

 ُيـقـــــّرر
 

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

القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ عمـ االجتماع والديموغرافيا بكمية العموـ االجتماعية 
 الجمفة.-واإلنسانية بجامعة زياف عاشور

ة ألعضاء المجنة العممية لقسـ عمـ االجتماع والديموغرافيا بكمية العموـ االجتماعية تحدد القائمة االسمي :2المادة 
 الجمفة، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.-واإلنسانية بجامعة زياف عاشور
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ىذا  الجمفة، كل فيما يخصو، بتطبيق-يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف ومدير جامعة زياف عاشور :3المادة 
 الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. القرار

 2021أكتوبر  25 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية 2021أكتوبر  25المؤرخ في  1170ممحــق بالقـرار رقـم 
 الجمفة -بكمية العموم االجتماعية واإلنسانية بجامعة زيان عاشور لقسم عمـم االجتماع والديموغرافيا

 

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 لمجنة العممية لمقسـرئيس ا عزوز دمحم 1
 رئيس القسـ حمباوي لخضر 2
 أستاذ محاضر قسـ "أ" بورقدة مصطفى 3
 أستاذ محاضر قسـ "أ" طعبة سعاد 4
 أستاذ محاضر قسـ أ" نيائمي حفيظة 5
 أستاذ محاضر قسـ "ب" بوعبدلي نور الديف 6
 أستاذ مساعد قسـ "أ" عباس ياسيف 7

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم، 2021أكتوبر  25مؤرخ في  1171قــرار رقم 

 الجمفة-بكمية العموم االجتماعية واإلنسانية بجامعة زيان عاشور عمم المكتبات واإلعالم واالتصال
 

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

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

 .نظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـالذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بت 2003
والمتضمف  2009يناير سنة  4الموافق  1430محـر عاـ 7المؤرخ في  09-09وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .إنشاء جامعة الجمفة، المعّدؿ والمتّمـ
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ عمـ المكتبات واإلعالـ واالتصاؿ بكمية العمـو  -

 .2021جويمية   27الجمفة المؤّرخ في-بجامعة زياف عاشور االجتماعية واإلنسانية
 

 ُيـقـــــّرر
جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذي رقـ  48تطبيقا ألحكاـ المادة  ألولى:المادة ا

، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد 2003غشت سنة  23الموافق  1424
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بكمية العموـ االجتماعية  القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ عمـ المكتبات واإلعالـ واالتصاؿ
 الجمفة.-واإلنسانية بجامعة زياف عاشور

تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ عمـ المكتبات واإلعالـ واالتصاؿ بكمية العمـو  :2المادة 
 الجمفة، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.-االجتماعية واإلنسانية بجامعة زياف عاشور

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

 2021أكتوبر  25 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية 2021أكتوبر  25المؤرخ في  1171ممحــق بالقـرار رقـم 
 الجمفة-موم االجتماعية واإلنسانية بجامعة زيان عاشوربكمية الع لقسم عمـم المكتبات واإلعالم واالتصال

 

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجنة العممية لمقسـ كداوة عبد القادر  1
 رئيس القسـ منصور سعيدي 2
 أستاذ محاضر قسـ "أ" مزاري نصر الديف 3
 أستاذ محاضر قسـ "ب" بوذينة نعيمة 4
 "ب"أستاذ محاضر قسـ  خنفر رياض 5
 أستاذ محاضر قسـ "ب" مركماؿ عمي 6
 أستاذ مساعد قسـ "أ" صدارة دمحم 7

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية، 2021أكتوبر  25مؤرخ في  1172قــرار رقم 

 الجمفة-م االجتماعية واإلنسانية بجامعة زيان عاشوربكمية العمو  عمـم النفـس والفمسفـة لقسم
 

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

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

 .الذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ 2003
 2009يناير سنة  4الموافق  1430محـر عاـ  7المؤرخ في  09-09وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .ّمـوالمتضمف إنشاء جامعة الجمفة، المعّدؿ والمت
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ عمـ النفس والفمسفة بكمية العموـ االجتماعية  -

 .2021جويمية  27الجمفة المؤّرخ في -بجامعة زياف عاشور اإلنسانيةو 
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 ُيـقـــــّرر
جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذي رقـ  48تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:

 إلى تحديد، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار 2003غشت سنة  23الموافق  1424
القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ عمـ النفس والفمسفة بكمية العموـ االجتماعية واإلنسانية 

 الجمفة.-بجامعة زياف عاشور
تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ عمـ النفس والفمسفة بكمية العموـ االجتماعية واإلنسانية  :2المادة 

 الجمفة، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.-عاشور بجامعة زياف
ىذا  الجمفة، كل فيما يخصو، بتطبيق-يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف ومدير جامعة زياف عاشور :3المادة 

 القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
 2021أكتوبر  25 فيحرر بالجزائر 
 م العالي والبحث العمميوزير التعمي

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 مجنة العمميةالذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء ال 2021أكتوبر  25المؤرخ في  1172ممحــق بالقـرار رقـم 
 الجمفة-بكمية العموم االجتماعية واإلنسانية بجامعة زيان عاشور لقسم عمــم النفـس والفمسفـة

 

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجنة العممية لمقسـ بوصالحيح حمداف 1
 رئيس القسـ طيبي ميمود 2
 أستاذة  خويمد أسماء 3
 أستاذ محاضر قسـ "أ" عروي مختار 4
 أستاذ محاضر قسـ "أ" بورقدة الصغير 5
 أستاذ محاضر قسـ "أ" فرحات عبد الرحماف 6
 أستاذة محاضر قسـ "ب" درماش أسيا 7
 أستاذ مساعد قسـ "أ" قحقوح عامر 8
 أستاذ مساعد قسـ "أ" حمايدي خضر 9

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية، 2021أكتوبر  25مؤرخ في  1173قــرار رقم 

 بالمدرسة الوطنية العميا لمتكنولوجيا لقسم اليندسة الصناعية والصيانة
 

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

  .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة
 2009يناير سنة  20الموافق  1430محّرـ عاـ  23المؤرخ في  20-09وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .والمتضّمف إنشاء المدرسة الوطنية العميا لمتكنولوجيا
الذي  2013يناير سنة  30فق الموا 1434ربيع األوؿ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

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

اليندسة الصناعية والصيانة بالمدرسة الوطنية  مجنة العممية لقسـوبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بال -
 .2021سبتمبر  29العميا لمتكنولوجيا المؤرخ في 

 ُيـقـــــّرر
 

 1437رمضاف عاـ  9المؤرخ في  176-16مف المرسوـ التنفيذي رقـ  50تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
ه، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد القائمة االسمية ألعضاء ، والمذكور أعال2016يونيو سنة  14الموافق 

 المجنة العممية لقسـ اليندسة الصناعية والصيانة بالمدرسة الوطنية العميا لمتكنولوجيا. 
تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ اليندسة الصناعية والصيانة بالمدرسة الوطنية العميا  :2المادة 

 ، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.لمتكنولوجيا
يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير المدرسة الوطنية العميا لمتكنولوجيا، كل فيما يخصو،  :3المادة 

 بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
 2021أكتوبر  25 فيحرر بالجزائر 

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

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ء المجنة العمميةالذي يحّدد القائمة االسمية ألعضا 2021أكتوبر  25المؤرخ في  1173ممحق بالقرار رقم 

 بالمدرسة الوطنية العميا لمتكنولوجيا لقسـم اليندسـة الصنـاعية والصيانة
 

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيسة المجنة العممية لمقسـ غماري ليمى 1
 رئيس القسـ عمراف أحمد 2
 أستاذ قوري رابح 3
 أستاذ محاضر قسـ "أ" كروشي سميماف 4
 محاضر قسـ "ب"أستاذ  لعيدي دمحم 5
 أستاذ محاضر قسـ "ب" بوظير حمزة 6
 أستاذ مساعد قسـ "أ" بوصوفة أحمد 7

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يتـضمـن إنشاء وتشكيل لـجنـة الخـدمــات اإلجتـمــاعيـة  2021أكتوبر  25مـؤرخ فـي  69رقـم قــرار 

 تموشنتلـدى جامعة عين 
 

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

 .المتضمف القانػػوف األساسي العاـ لموظيفة العمومية
، المحدد 1982 مايو سنة 15الموافق  1402رجب عاـ  21المؤرخ في  179-82بمقتضى المرسوـ رقـ  -

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

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

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

نوفمبر سنة   22الموافق  1442اني عاـ ربيع الث 6المؤرخ في  338-20بمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .، يتضمف إنشاء جامعة عيف تموشنت2020

، المتضمف المتضمف تشكيمة أعضػاء لجنػة الخدمػات 2021جواف سنة  29نظػػًػػػرا  لممحضر المؤرخ في  -
 اإلجتماعية لدى جامعة عيف تموشنت.

 ُيـقـــــّرر
 

 ة الخدمات اإلجتماعية.لجن تنشأ لدى جامعة عيف تموشنت المـادة األولى:
 تتشكل لجنة الخدمات اإلجتماعية المذكورة في المادة األولى أعاله مف األعضاء اآلتية أسماؤىـ: :2المـــــادة 

 األعضاء الدائمون:
 مراد بودية جالؿ، -03 بموسات شمس الديف، -02 دموش كماؿ،  -01
 سيد أحمد، بوسراج -06 زواني ميمود خيرالديف، -05 أسعد حكيمة، -04
 بف درباؿ صالح الديف. -07

 األعضاء اإلضافيون:
 حنفي نعيمة. -03 شينوف وىيبة، -02 مسعودي أحالـ، -01

 .اإلمضاء عمى القرار( سنوات إبتداء مف تاريخ 03تسري عيدة ىذه المجنة لمدة ثالث ) :3المـــــادة 
لمتعميػـ  يػذ ىػذا القػرار، الذي سينشر في النشرة الرسميةيكمف السيػد مديػر جامعة عيف تموشنت بتنف :4المـــــادة 

 العالي والبحث العممي
 2021أكتوبر  12 حرر بالجزائر في

 ع/وزير التعميم العالي والبحث العممي
 األمين العام

 غوالي نور الدين
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  2019جانفي  23المؤرخ في  65يعدل  القرار رقم ، 2021أكتوبر  28في مؤرخ  1179قــرار رقم 
 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة مركز البحث العممي والتقني حول المناطق القاحمة

 

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

  .والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة
 1991ديسمبر  14الموافق  1412جمادي الثانية عاـ  7المؤرخ في  478-91وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .منو 4والمتضمف إحداث مركز البحث العممي والتقني حوؿ المناطق القاحمة، المعدؿ والمتمـ، السيما المادة 
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نوفمبر سنة  24الموافق  1432ذي الحجة عاـ  28المؤرخ في  396-11وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
والذي يحّدد القانوف األساسي النموذجي لممؤسسة العمومية ذات الطابع العممي والتكنولوجي، ال سيما  2011
 منو.  13المادة 

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

الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة مركز  2019جانفي  23المؤرخ في  65وبمقتضى القرار رقـ   -
 البحث العممي والتقني حوؿ المناطق القاحمة، المعدؿ.

 ُيـقـــــّرر
 

،المعدؿ، والمذكور أعاله،     2019جانفي  23المؤرخ في  65تعدؿ المادة األولى مف القرار رقـ   لمادة األولى:ا
 تحرر كما يأتي:

 ..................................(....بدون تغيير....)............................... المادة األولى:"
 رة مركز البحث العممي والتقني حوؿ المناطق القاحمة، كما يمي:تحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدا

 :بالنسبة لممثمي مؤسسات الدولة 
 .السيد تومي ذىبي، ممثل الوزير المكمف بالتعميـ العالي والبحث العممي، رئيسا -
 .السيد نوي لزىر، ممثل عف الوزير المكمف بالمالية -
 .السيد أوعمر توفيق، ممثل عف وزير الدفاع الوطني -
 .السيدة بوحوش زىرة، ممثمة عف الوزير المكمف بالطاقة والمناجـ -
 .السيد عمي رابح، ممثل عف الوزير المكمف بالداخمية والجماعات المحمية والتييئة العمرانية -
 .السيد كسيرة دمحم ، ممثل عف الوزير المكمف بالفالحة والتنمية الريفية -
 .ف بالموارد المائيةالسيد مزرقت بالعيد، ممثل عف الوزير المكم -
 .السيد بمجبل إسماعيل، ممثل عف المحافظة السامية لتطوير السيوب -
 :بالنسبة لممديرية العامة لمبحث العممي و التطوير التكنولوجي 

 .السيد مفجخ عيسى -
 ."....................................والباقي بدون تغيير......................................"

 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. :2ادة الم
 2021أكتوبر  28 فيحرر بالجزائر 

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

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  2019ماي  16مؤرخ في ال 740رقم  قــراريعدل ال 2021أكتوبر  31مؤرخ في  1180قــرار رقم 

 2يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس كمية الحقوق والعموم السياسية لدى جامعة وىران الذي
 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

 2021سنة يوليو  7الموافق  1442ذي القعدة  26المؤرخ في  281-21بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -
 .تعييف أعضاء الحكومة والمتضمف
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غشت سنة  23الموافق  1424جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 39و 37الذي يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدؿ والمتمـ، ال سيما المادتاف  2003
 منو. 

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

سبتمبر سنة  22الموافق  1435ذي القعدة عاـ  27المؤرخ في  261 -14وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 . 2وىراف ، والمتضمف إنشاء جامعة2014

، والمتضمف إنشاء األقساـ المكونة لكمية الحقوؽ والعموـ 2015أكتوبر  6المؤرخ في  964القرار رقـ  وبمقتضى -
 .2السياسية لدى جامعة وىراف

يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس كمية الحقوؽ  الذي 2019ماي  16مؤرخ في ال 740رقـ  قػػرارالوبمقتضى  -
 .2والعمـو السياسية لدى جامعة وىراف

 ـــــّررُيـق
كما ىو محدد ، والمذكور أعاله، 2019ماي  16مؤرخ في ال 740رقـ  قػػراريعدؿ الجدوؿ الممحق بال: المادة األولى
 يذا القرار.بالجدوؿ الممحق في 

 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. :2المادة 
 2021أكتوبر  31 فيحرر بالجزائر 

 ميم العالي والبحث العمميوزير التع
 أ.د عبد الباقي بن زيان

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 2019ماي  16مؤرخ في ال 740رقم  قــراريعدل ال 2021أكتوبر  31المؤرخ في  1180ممحق بالقــرار رقم 

 2يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس كمية الحقوق والعموم السياسية لدى جامعة وىران الذي
 

 الصفة المقب واالسـ
 عميد الكمية، رئيسا حداد دمحم -
 رئيس المجمس العممي  زىدور سيمي -
 رئيس قسـ القانوف العاـ عدة جموؿ سفياف -
 رئيس قسـ القانوف الخاص برحو وسيمة -
 رئيس قسـ العمـو السياسية بميل دمحم -
 ممثمة منتخبة عف األساتذة ذوي مصف األستاذية لقسـ الحقوؽ  زىدور أشواؽ -
 ممثل منتخب عف األساتذة ذوي مصف األستاذية لقسـ الحقوؽ  برابح دمحم -
 ممثل منتخب عف األساتذة ذوي مصف األستاذية لقسـ العمـو السياسية بف سدات نصر الديف -
 ممثل منتخب عف األساتذة ذوي مصف األستاذية لقسـ العمـو السياسية دمحم األميف  طيبي بمياشمي -
 ممثل منتخب عف سمؾ األساتذة المساعديف واضح إلياس  -
 ممثمة منتخبة عف سمؾ األساتذة المساعديف طويل مناؿ -
 عف طمبة قسـ الحقوؽ  ةمنتخب ةممثم  لباح أسماء -
 طمبة قسـ العمـو السياسيةممثل منتخب عف  قمجي حمزة دمحم أميف -
 ممثمة منتخبة عف المستخدميف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات بوناب خديجة -
 ممثمة منتخبة عف المستخدميف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات بف دمحم مموكة -

ػػػػ ػػػػػػ ػػػػػ ػػػػػ ػػػػػػ ػػػػػ ػػػػػ ػػػػػػ ػػػػػ ػػػػػ ػػػػػػ ػػػػػ ػػػػػ ػػػػػػ ػػػػػػػػػػػ ػػػػػػ ػػػػػ ػػػػػ ػػػػػ ػػػػػ ػػػػػػ ػػػػػ ػػػػػ ػػػػػػ ػػػػػ ػػػػػ ػػػػػػ ػػػػػ ػػػػػ ػػػػػ ػػػػػػ ػػػػػ ػػػػػ ػػػػػػ ػػػػػ ػػػػػ ػػػػػػ ػػػػػ ػػػػػ ػػػػػػ ػػػػػػ ػػػػ ػػػػػ ػػػػػػ ػػػػػ ػػػػػ ػػػػػػ ػػػػػ ػػػػػ ػػػػػػ ػػػػػ ػػػػػ ػػػػػػ ػػػػػ ػػػػػ ػػػػػ ػػػػػػ ػػػػػ ػػػػػ ػػػػػػ  ػ
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 يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس إدارة جامعة غميزان، 2021نوفمبر  03مؤرخ في  1182م قــرار رق
 

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

  .تعييف أعضاء الحكومة والمتضمف
، 2020نوفمبر سنة  22الموافق 1442ربيع الثاني عاـ  6المؤرخ في  339-20قـ بمقتضى المرسوـ ر  -

  .منو 2المتضمف إنشاء جامعة غميزاف، السيما المادة 
غشت سنة  23الموافق  1424جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03التنفيذي رقـ  وبمقتضى المرسـو -

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

 الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي.
     

 

 ُيـقـــــّرر
 

الثانية عاـ  جمادى 24المؤرخ في  279-03التنفيذي رقـ  مف المرسـو 12دة تطبيقا ألحكاـ الما المادة األولى:
إلى تحديد  ، المعدؿ والمتمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار2003غشت سنة  23الموافق  1424

 القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة جامعة غميزاف.
 عة غميزاف في الجدوؿ الممحق ليذا القرار.تحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة جام :2المادة 
 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. :3المادة 

 

 2021نوفمبر  03 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

  قائمة أعضاء مجمس إدارة جامعة غميزان
 ن واألعضاء المعين -1

 القطاع الصفة اإلسم والمقب
 بالتعميـ العالي والبحث العممي ممثل الوزير المكمف رئيس بمحاكـ مصطفى -
 لماليةممثل الوزير المكمف با عضو حريري جماؿ -
 مكمف بالتكويف والتعميـ المينييفممثل الوزير ال عضو مخموفية قادة -
 وظيفة العمومية واإلصالح اإلداري ممثل السمطة المكمفة بال عضو عيمف زواوي  -
 بالتربية الوطنية ممثل الوزير المكمف عضو براىيمي عبد العزيز -
 ماف االجتماعيوالتشغيل والض ممثل الوزير المكمف بالعمل عضو حرير أحمد -
 المكمف بالتجارة وترقية الصادراتممثل الوزير  عضو زموري دمحم أمزياف -
 د والمواصالت السمكية والالسمكيةبالبري ممثل الوزير المكمفة  عضو بودالي دمحم -
 بالبيئة ممثل الوزيرة المكمفة عضو بف سالـ رضا -
 تنمية الريفيةالفالحة والبممثل الوزير المكمف  عضو قاسمي عبد الحميد -
 بالصناعة ممثل الوزير المكمف عضو غناـ عبد السالـ -
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 الثقافة والفنوف  ممثمة الوزيرة المكمفة عضو بكارة فاطمة -
 بالرقمنة واإلحصائيات ممثل الوزير المكمف عضو بشروؿ عادؿ -
 بالعدؿ ممثل الوزير المكمف عضو ديداف أدمحم -
 باألشغاؿ العمومية مكمفممثل الوزير ال    عضو بوطغاف نور الديف -
 األوؿ المكمف بالمؤسسات الصغيرة ممثل الوزير المنتدب لدى الوزير عضو بوصبع سمير -
 قتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئةممثل الوزير المنتدب لدى الوزير األوؿ المكمف با عضو حيوؿ فريد -
 الوالي ممثل عضو باشا سفياف -

 

 ن:واألعضاء المنتخب -2
 الييئة الصفة اإلسم والمقب

 اذية  لكمية العمـو والتكنولوجياممثل منتخب عف األساتذة ذوي مصف األست عضو حاج مصطفى عدة -
 وي مصف األستاذية  لكمية الحقوؽ ممثل منتخب عف األساتذة ذ عضو منقور قويدر -
 والتجارية وعمـو التسيير قتصاديةاال األستاذية لكمية العمـوممثل منتخب عف األساتذة ذوي مصف  عضو ميموني ياسيف   -
 األستاذية لكمية اآلداب والمغات ممثمة منتخبة عف األساتذة ذوي مصف  عضو عثماني عمر  -
 ة العمـو اإلنسانية واالجتماعيةممثل منتخب عف األساتذة ذوي مصف األستاذية لكمي عضو بف دحماف الحاج -
 لمساعديفنتخبة عف سمؾ األساتذة اممثمة م عضو بوعجمي عبد الكريـ -
 تذة المساعديفممثل منتخب عف سمؾ األسا عضو مصطفى عبد القادر  -
 دارييف والتقنييف وعماؿ الخدماتممثل منتخب عف الموظفيف اإل عضو قدوري ربيع -
 دارييف والتقنييف وعماؿ الخدماتممثمة منتخبة عف الموظفيف اإل عضو بف خرفية فاطمة -
 ف الطمبةممثل منتخب ع عضو دىرور دمحم األميف -
 ممثل منتخب عف  الطمبة عضو باباجي سعيد -

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  2018جوان  25المؤرخ في  590يعدل القرار رقم ، 2021نوفمبر  03مؤرخ في  1183قــرار رقم 

 قتصاد المطبق من أجل التنمية الذي يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس إدارة مركز البحث في اال
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
والمتضمف  1985ديسمبر سنة  17الموافق  1408شعباف عاـ  5المؤرخ في  307-85بمقتضى المرسوـ رقـ  -

  .منو 4إنشاء مركز البحث في االقتصاد المطبق مف أجل التنمية، المعدؿ والمتمـ، ال سيما المادة 
، 2021يوليو سنػػػػة  7الموافق  1442ذي القعدة عاـ  26المؤرخ في  281-21المرسوـ الرئاسي رقـ وبمقتضى  -

 .والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة
نوفمبر سنة  24الموافق  1432ذي الحجة عاـ  28المؤرخ في  396-11وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

ة العمومية ذات الطابع العممي والتكنولوجي، السيما والذي يحّدد القانوف األساسي النموذجي لممؤسس 2011
  .منو 13المادة 

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

الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة مركز  2018جواف  25المؤرخ في  590وبمقتضى القرار رقـ  -
 .البحث في االقتصاد المطبق مف أجل التنمية، المعدؿ
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 ُيـقـــــّرر
، المعدؿ، والمذكور أعاله، 2018جواف  25المؤرخ في  590تعدؿ المادة األولى مف القرار رقـ  المادة األولى:

 وتحرر المادة األولى كما يأتي:
 (......................................بدون تغيير:.................................)لىالمادة األو "

 يمي: تحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة مركز البحث في اإلقتصاد المطبق مف أجل التنمية، كما
 :بالنسبة لممثمي مؤسسات الدولة 

 .ميـ العالي والبحث العممي، رئيسالتعالسيد تساليت جياللي، ممثل عف الوزير المكمف با -
 .ممثل عف الوزير المكمف بالمالية السيد صراوي عبد الحميد، -
 .عيد، ممثل عف وزير الدفاع الوطنيالسيد شيباف الس -
 .والمناجـ السيد مورايا دمحم، ممثل عف الوزير المكمف بالطاقة -
 .ممثل عف الوزير المكمف بالتجارة السيد رقاد سميـ، -
 .بالصناعة المكمف دريمية سعيد، ممثل عف الوزير السيد بف -
 السيدة حمانة مميكة فضيمة، ممثمة عف الوزير المكمف بالفالحة والتنمية الريفية. -

 .".......................................والباقي بدون تغيير ........................................"
 شرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.    ينشر ىذا القرار في الن :2المادة 

 2021نوفمبر  03 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  2019جوان  11المؤرخ في   862يعدل القرار رقم ، 2021نوفمبر  03مؤرخ في  1184قــرار رقم 
 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة مركز البحث في المغة والثقافة األمازيغية

 

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

 .ييف أعضاء الحكومةوالمتضمف تع
نوفمبر سنة  24الموافق  1432ذي الحجة عاـ  28المؤرخ في  396-11وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

الذي يحّدد القانوف األساسي النموذجي لممؤسسة العمومية ذات الطابع العممي والتكنولوجي، السيما المادة  2011
  .منو 13

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

فبراير سنة  26الموافق  1438جمادى األولى عاـ  29المؤرخ في  95-17وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .منو 4السيما المادة  زيغية،والمتضمف إنشاء مركز البحث في المغة والثقافة األما 2017

الذي يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس إدارة مركز  2019جواف  11المؤرخ في  862وبمقتضى القرار رقـ  -
 البحث في المغة والثقافة األمازيغية، المعدؿ.
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 ُيـقـــــّرر
 

المعدؿ، والمذكور أعاله،  ،2019جواف  11المؤرخ في  862تعدؿ المادة األولى مف القرار رقـ  المادة األولى:
 وتحرر كما يأتي:

 (.....................................بدون تغيير:................................)المادة األولى"
 يمي: تحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس إدارة مركز البحث في المغة والثقافة األمازيغية كما

 :بالنسبة لممثمي مؤسسات الدولة 
 .السيد تساليت جياللي، ممثل الوزير المكمف بالتعميـ العالي والبحث العممي، رئيسا -
 .السيد زيف منير، ممثل عف الوزير المكمف بالمالية -
 .السيد فمة سمير، ممثل عف وزير الدفاع الوطني -
 .ةالسيد حمدي سميماف، ممثل عف الوزير المكمف بالداخمية والجماعات المحمية والتييئة العمراني -
 .السيد قاري كماؿ الديف، ممثل عف الوزير المكمف بالشؤوف الدينية واألوقاؼ -
 .السيد بادر ابراىيـ، ممثل عف الوزير المكمف بالتربية الوطنية -
 .السيدة بورويس صورية، ممثمة عف الوزير المكمف بالتكويف والتعميـ المينييف -
 .والفنوف  السيد منجور حساف، ممثل عف الوزيرة المكمفة بالثقافة -
 .السيد ثابتي طريق، ممثل عف الوزيرة المكمفة بالتضامف الوطني واألسرة وقضايا المرأة -
 .السيدة منصور فريدة، ممثمة عف الوزير المكمف باإلتصاؿ -
 السيدة بيالؾ بف لعمارة شريفة، ممثمة عف المحافظة السامية لألمازيغية.  -

 

 ."......................................باقي بدون تغييروال......................................"
 

 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.     :2المادة 
 2021نوفمبر  03 فيحرر بالجزائر 

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

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يتـضمـن تجديــد تـشكـيـمـة لـجنـة الخـدمــات اإلجتـمــاعيـة  2021نوفمبر  04مـؤرخ فـي  70رقـم قــرار 

 لدى مديرية الخدمات الجامعية ورقمة 
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، 2006يوليػو سنة  15الموافػق  1427اـ جمادى الثانيػة ع 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. لمحتوى الخدمػػات
، 1982سبتمبر سنة  11الموافق  1402ذي القعدة عاـ  23 المؤرخ في 303-82بمقتضى المرسوـ رقـ  -

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

، المتضمف إنشاء الديواف الوطني 2010انفي سنة ج 12المػؤرخ في  15-10بمقتضى المرسوـ التنفيػذي رقـ  -
سبتمبر سنة  14المؤرخ في  03/312لمخدمات الجامعية وتنظيمو وعممو، المعدؿ والمتمـ بالمرسوـ التنفيذي رقـ 

2003.            
، 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13بمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .لمحدد لصالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العمميا
، يعدؿ ويتمـ القرار الوزاري المشترؾ المؤرخ 2016فيفري سنة  17بمقتضى القرار الوزاري المشترؾ المؤرخ في  -

، المتضمف إنشاء مديريات الخدمات الجامعية وتحديد مقرىا وقائمة اإلقامات 2004ديسمبر سنة  22في 
 .ة ليا ومشتمالتياالجامعية التابع

، المتضمف تشكيمة أعضاء لجنة الخدمات اإلجتماعية، لػدى 2021أكتوبر سنة  25نظػػػػػػرا لممحضر المؤرخ في  -
 مديرية الخدمات الجامعية ورقمة.

 ُيـقـــــّرر
 

 تجدد تشكيمة لجنة الخدمات اإلجتماعية لدى مديرية الخدمات الجامعية ورقمة. المـادة األولى:
 تتكوف لجنة الخدمات اإلجتماعية مف األعضاء اآلتية أسماؤىـ: :2ـادة المــــ

 األعضاء الدائمون: 
 كماسي فيصل -03 بف طاطة عمر -02 بف دومة السعيد -01
 بمخيرة دمحم األميف -06 بف الديف فاتح -05 قرشي دمحم مراد -04
 أكشيش رافع -09 بوغابة بمخير -08 بف ختو حمزة -07

 

 ضافيون:  األعضاء اإل
 نممي عبد الكريـ -03 بوخزة عبد المالؾ -02 بف مالؾ دمحم األميف -01

 

 اإلمضاء عمى ىذا القرار.( سنوات إبتداء مف تاريخ 03تسري عيدة ىذه المجنة لمدة ثالث ) :3المـــــادة 
لمتعميػـ  سينشػر في النشرة الرسمية بتنفيذ ىػذا القػرار، الذي يكمف السيػد مدير الخدمات الجامعية ورقمة، :4المـــــادة 

 .العالي والبحث العممي
 2021 نوفمبر 04 حرر بالجزائر في

 ع/وزير التعميم العالي والبحث العممي
 األمين العام

 غوالي نور الدين
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 تـضمـن حل لـجنـة الخـدمــات اإلجتـمــاعيـةي 2021نوفمبر  04مـؤرخ فـي  71رقـم قــرار 
 2لدى جامعة الجزائر

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، 2006يوليػو سنة  15الموافػق  1427جمادى 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  179-82قـ بمقتضى المرسوـ ر  -
 االجتماعيػػػة وكيفية تمويػػميا. لمحتوى الخدمػػات

، 1982سبتمبر سنة  11الموافق  1402ذي القعدة عاـ  23المؤرخ في  303-82بمقتضى المرسوـ رقـ  -
 .اإلجتماعية المتعمق بتسيير الخدمات

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

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

، يعدؿ ويتمـ المرسوـ التنفيذي رقـ 2015جواف سنة  22المؤرخ في  160-15مرسـو التنفيذي رقـ بمقتضى ال -
 .2، المتضمف إنشاء جامعة الجزائر 2009أكتوبر سنة  22المؤرخ في  09-340

، المتضمف تجديد تشكيمة لجنة الخدمات اإلجتماعية 2020أكتوبر سنة  27المؤرخ في  28نظػػػػًػرا  لمقرار رقـ  -
 .2دى جامعة الجزائرل

 2بنػػػػػاء عمى تقرير المفتشية العامة لوزارة التعميـ العالي والبحث العممي التي أجريت عمى مستوى جامعة الجزائر -
 والمتعمقة بكيفيات تسيير لجنة الخدمات اإلجتماعية. 2021جويمية  14إلى  12أثناء الفترة الممتدة مف 

، المتضمنة طمب حل لجنة الخدمات اإلجتماعية 2درة عف مدير جامعة الجزائرالصا 260الرسالة رقـ  عمى بنػػػػػاء -
 .2لدى جامعة الجزائر

 ُيـقـــــّرر
 

 إبتداء مف تاريخ اإلمضاء عمى ىذا القرار. 2تحل لجنة الخدمات اإلجتماعية لدى جامعة الجزائر  المـادة األولى:
تنفيذ ىػذا القػرار، الذي سينشػر في النشرة الرسمية لمتعميػـ العالي ب 2يكمف السيػد مدير جامعة الجزائر :2المـــــــادة 

 .والبحث العممي
 2021نوفمبر  04 حرر بالجزائر في

 ع/وزير التعميم العالي والبحث العممي
 األمين العام

 غوالي نور الدين
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يتـضمـن إنشاء وتشكيل لـجنـة الخـدمــات اإلجتـمــاعيـة  2021نوفمبر  07ؤرخ فـي مـ 72رقـم قــرار 
 لـدى المدرسة الوطنية العميا لمطاقات المتجددة والبيئة والتنمية المستدامة 

 

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

 .المتضمف القانػػوف األساسي العاـ لموظيفة العمومية
، المحدد 1982مايو سنة  15الموافق  1402رجب عاـ  21المؤرخ في  179-82بمقتضى المرسوـ رقـ  -

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

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

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

، 2020يونيو سنة  08الموافق  1441شواؿ عاـ  16المؤرخ في  152-20بمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 جددة والبيئة والتنمية المستدامة.يتضمف إنشاء المدرسة الوطنية العميا لمطاقات المت

، المتضمف المتضمف تشكيمة أعضػاء لجنػة الخدمػات 2021جواف سنة  28ػػػرا  لممحضر المؤرخ في نظػػً  -
 اإلجتماعية لدى المدرسة الوطنية العميا لمطاقات المتجددة والبيئة والتنمية المستدامة.

 

 ُيـقـــــّرر
 

ئة والتنمية المستدامة لجنة الخدمات تنشأ لدى المدرسة الوطنية العميا لمطاقات المتجددة والبي المـادة األولى:
 اإلجتماعية.

 تتشكل لجنة الخدمات اإلجتماعية المذكورة في المادة األولى أعاله مف األعضاء اآلتية أسماؤىـ: :2المـــــادة 
 

 األعضاء الدائمون:
 عثماني سمير، -03 غقالى سميـ، -02 عمراني ىشاـ،  -01
 .بممسوس رقية -05 مسعوداف فاروؽ، -04

 

 األعضاء اإلضافيون:
  قزولي العربي. -02 شعباني صونية، -01

 .اإلمضاء عمى القرار( سنوات إبتداء مف تاريخ 03تسري عيدة ىذه المجنة لمدة ثالث ) :3المـــــادة 
نفيػذ ىػذا القػرار يكمف السيػد مديػر المدرسة الوطنية العميا لمطاقات المتجددة والبيئة والتنمية المستدامة بت :4المـــــادة 

 .لمتعميػـ العالي والبحث العممي الذي سينشر في النشرة الرسمية
 2021نوفمبر  04 حرر بالجزائر في

 ع/وزير التعميم العالي والبحث العممي
 األمين العام

 غوالي نور الدين
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يحـّدد تشكيمـة لجـان االمتحانـات الجيويــة لمّسنـة األولـى لإلقامـة، 2021نوفمبر  08خ في مؤر  1186قــرار رقم 
 -دورة عاديــة ودورة استدراكيــة- 2021-2020بعنوان الّسنـة الجامعيـة 

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2021يوليو سنة  7الموافق  1442اـ ذي القعدة ع 26المؤّرخ في  281-21بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقػـ  -

 .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة، المعّدؿ
المعّدؿ  1994يوليو سنة  23الموافق  1415صفر عاـ  14المؤّرخ  219-94وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

ات المتضمف نظاـ الّدراس 1971غشت سنة  25الموافق  1391رجب عاـ  4المؤّرخ في  215-71لممرسـو رقـ 
 .الّطبية
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 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤّرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .والذي يحّدد صالحيات وزير الّتعميـ العالي والبحث العممي

لجامعية راسات اوالذي يحّدد تنظيـ وتقييـ وتحسيف الدّ  1993يونيو سنة  30المؤّرخ في  82وبموجب القرار رقـ  -
 .لمّتدرج في الّطب

والذي يحّدد األحكاـ االستثنائية المرخص بيا في مجاؿ  2021يناير سنة  21المؤّرخ في  55وبموجب القرار رقـ  -
-2021، بعنواف السنة الجامعية 19-التنظيـ والتسيير البيداغوجييف والتقييـ وانتقاؿ الّطمبة في ظل فترة كوفيد

2022. 
، الصادرة عف المديرية العاّمة لمّتكويف والّتعميـ 2021سبتمبر  20المؤّرخة في  802وبموجب المذّكرة رقـ  -

 .والمتعمقة بسير امتحاف السنة األولى لإلقامة وشيادة الّدراسات الّطبية الخاصة
 

 ُيـقـــــّرر
األولى لإلقامػة بعنواف السنة ييدؼ ىػذا القرار إلى تحديػد تشكيمػة لجػاف االمتحانػات الوطنيػػة لمّسنػة  المادة األولى:

 ، تحّدد ىذه التشكيمة بممحق ىذا القرار.2021-2020الجامعية 
وبجاية  1وتيزي وزو والبميدة 1يكّمف كّل مف المدير العاـ لمّتعميـ والّتكويف ورؤساء الجامعات الجزائر :2المادة 

ر ومستغانـ، كّل فيما يخصو، وباتنة وعنابة ووىراف وتممساف وسيدي بمعباس وبشا 1وسطيف 3وقسنطينة
 بتنفيذ ىذا القرار الذي سينشر في الّنشرة الّرسميػة لوزارة الّتعمػػيـ العػالي والبحث العممػي.

 2021نوفمبر  08 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 والذي يحـّدد تشكيمـة لجـان االمتحانـات الجيويــة 2021نوفمبر  08المؤرخ في  1186ممحـــق القــرار رقـم 
 2021-2020بعنـوان الّسنـة الجامعيـة  لمّسنـة األولـى لإلقامـة

 ناحيــة الوســط
I - الّتخّصصات الّطبيـــــة 

 مكان الممارسة أعضاء الّمجان الّتخّصصات

 التخدير واإلنعاش / 1

 الرئيس: األستاذ صحراوي محسف
 األعضاء المرسموف:
 األستاذ حريرش موني

 األستاذ إعيش عاشور توفيق
 األستاذة عوامر رشيدة

 األستاذ عمروف عبدالمجيد
 الدكتورة سدات سييمة

طييف:العضويف االحتيا  
 الدكتور بف حسيف ياسيف

 الدكتورة حناش ىندة

 الجزائر
 

 البميدة
 الجزائر
 الجزائر
 البميدة
 الجزائر

 
 تيزي وزو
 الجزائر

 طب القمب/ 2

 الرئيس: األستاذ بوعافية دمحم طاىر شفيق
 األعضاء المرسموف:
 األستاذ ديـ هللا فديمة

 األستاذ نيبوش جماؿ الديف
 يمة زوجة شنتيراألستاذ عمي تتار نورة نب

 البميدة
 

 الجزائر
 الجزائر
 الجزائر
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 مكان الممارسة أعضاء الّمجان الّتخّصصات
 األستاذ بف خدة سميـ
 الدكتورة بودوشة نادية
 الدكتور منزو فاروؽ 

 العضويف االحتياطييف:
 الّدكتورة جوىري مسعودة
 الّدكتور بف كوار رياض

 الجزائر
 الجزائر
 البميدة

 
 البميدة
 الجزائر

طب األمراض الجمدية / 3
 والتناسمّية

 س: األستاذ عمار خوجة عومرالرئي
 األعضاء المرسموف:

 األستاذة بوحرطي دليمة
 األستاذة صالحي عائشة

 الّدكتور آيت سيالي
 الّدكتور طبميت عصاـ
 العضويف االحتياطييف:
 الّدكتور بوعكاز رشيد

 الّدكتور بمقاسـ عمي أورمضاف

 الجزائر
 

 الجزائر
 الجزائر
 الجزائر
 الجزائر

 
 البميدة

 تيزي وزو

عمم داء السكري وعمم / 4
الغدد الصماء واألمراض 

 األيضية

 الرئيسة: األستاذة لزوؿ زكية المولودة عربوش
 األعضاء المرسموف:

 األستاذ ايت عبد الرحماف سمير
 األستاذ حاج عراب سمير

 األستاذة ولد قبمية زوجة إيغيل سامية
 األستاذة بف صالح مريـ

 ىالدكتورة احمد عمي زوجة بوختوش ليم
 الدكتورة مزود مونى مريـ
 العضويف االحتياطييف:
 الّدكتور شحبوف أحمد
 الّدكتورة بمقاسـ سميرة

 الجزائر
 

 الجزائر
 الجزائر
 الجزائر
 الجزائر
 الجزائر
 الجزائر

 
 الجزائر
 الجزائر

طب األوبئة والطب / 5
 الوقائي

 الرئيس: األستاذ بزوشة عبدالجميل
 األعضاء المرسموف:

 عبد الممؾ األستاذ مطاري 
 األستاذة قماش سعاد

 العضويف االحتياطييف:
 الدكتور بوعمرة عبدالرزاؽ

 الدكتورة آيت حمادوش نادية

 البميدة
 

 الجزائر
 الجزائر

 
 البميدة
 الجزائر

 طب النساء والتوليد/ 6

 الرئيس: األستاذ اوكيد دمحم سعيد
 األعضاء المرسموف:
 األستاذ عبروس سالـ
 األستاذ مجطوح مقراف
 األستاذ بف مختار أ.
 األستاذة زقاف حورية
 األستاذة عرفي يمينة

 العضويف االحتياطييف:
 الدكتورة موزلي اماؿ

 الدكتورة بوزيد سجية زوجة معمري 

 البميدة
 

 تيزي وزو
 الجزائر
 الجزائر
 الجزائر
 الجزائر
 

 الجزائر
 الجزائر

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  
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 مكان الممارسة أعضاء الّمجان الّتخّصصات

 طب الدم/ 7

 الرئيس: األستاذ عباد دمحم طيب
 األعضاء المرسموف:

 األستاذة بمعربي نادية زوجة بوجرة
 األستاذة عمودة مميكة

 األستاذ بف عقمي مالؾ
 الدكتورة قزالف شريفة

 العضويف االحتياطييف:
 الدكتورة كرار شييرة

 الدكتورة تنساوت فريدة

 البميدة
 

 الجزائر
 تيزي وزو
 الجزائر
 البميدة
 

 الجزائر
 الجزائر

 طب الكبد والجياز اليضمي/ 8

 الرئيس: األستاذ نكموش دمحم
 األعضاء المرسموف:
 األستاذة عفرج نواؿ

 األستاذ بوطالب عبدالرحمف
 األستاذة لونس فديمة
 األستاذ دبزي نبيل

 :العضويف االحتياطييف
 الدكتورة قصاب نواؿ

 الدكتورة بموؿ زوجة عدوف مريـ

 الجزائر
 

 الجزائر
 الجزائر
 الجزائر
 الجزائر
 

 الجزائر
 بجاية

 األمراض المعدية/ 9

 الرئيس: األستاذ عمراف عاشور
 األعضاء المرسموف:

 األستاذ مصباح سماعيل
 األستاذة بمعباس نسيمة
 األستاذ نواصرية بوبكر

 اةالّدكتورة بوشايب حي
 العضويف االحتياطيّيف:

 الدكتورة عيسات فاطمة الزىرة
 الّدكتور ايت عمي سميماف عمار

 الجزائر
 

 الجزائر
 الجزائر
 بجاية

 تيزي وزو
 

 الجزائر
 الجزائر

 الطب الداخمي/ 10

 الرئيس: األستاذ بياد احمد
 األعضاء المرسموف:

 األستاذ صدوقي مصطفى
 ةاألستاذة بف ناصر المولودة برحمة بوب

 األستاذ بوجمة دمحم األميف
 األستاذة أيوب عيادي صورية

 الدكتور طالب عبدالحميـ
 العضويف االحتياطيّيف:

 الّدكتورة لعنصري المولودة حشور نادية
 الدكتورة شمالي سامية

 الجزائر
 

 البميدة
 الجزائر
 الجزائر
 الجزائر
 الجزائر

 
 الجزائر
 الجزائر

الطب الشرعي والقانون الطبي / 11
 األخالقياتو 

 الرئيس: األستاذ بولعسل براىيـ
 األعضاء المرّسموف:

 األستاذة صبيحي المولودة شرواط عتيقة
 األستاذ بوسعود كماؿ

 العضويف االحتياطيّيف:
 الدكتور عزوز جميل

 الدكتور سي حاج محند جاب هللا

 تيزي وزو
 

 الجزائر
 الجزائر

 
 الجزائر
 تيزي وزو

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  
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 مكان الممارسة أعضاء الّمجان الّتخّصصات

 الطب الّنووي والتصوير الجزيئي/ 12

 يوسف صالح الديفالرئيس: األستاذ بو 
 األعضاء المرسموف:

 الدكتورة لحمر المولودة عميمور آسيا
 الّدكتورة مجاىر مريـ

 العضويف االحتياطييف:
 الدكتورة خميفة اماؿ

 الدكتور رباحي سكندر

 الجزائر
 

 الجزائر
 الجزائر

 
 الجزائر
 الجزائر

عادة التدريب/ 13  الطب الفيزيائي وا 

 الق شريفالرئيس: األستاذ نوار عبد الخ
 األعضاء المرسموف:
 األستاذة عالـ شافية
 األستاذ عرباوي سميـ
 األستاذة قاصد حورية
 األستاذ سوماطي دمحم
 الدكتور طاير مولود

 الدكتورة قاضي جميمة
 العضويف االحتياطييف:

 الدكتورة عكرش نورة زوجة يسعد
 الدكتور مداور دمحم

 البميدة
 

 الجزائر
 تيزي وزو
 الجزائر
 البميدة
 البميدة
 الجزائر

 
 الجزائر
 الجزائر

 طب العمل/ 14

 الرئيسة: األستاذة عزوؽ مميكة
 األعضاء المرسموف:

 األستاذ حدار مصطفى
 األستاذة عكيف نورة زوجة ىاروف 

 األستاذة وعاز مريـ
 الدكتورة قاصد نادية

 العضويف االحتياطييف:
 الدكتورة قيبوعة مونية
 الدكتور دراج بولنوار

 الجزائر
 

 الجزائر
 الجزائر
 الجزائر
 الجزائر

 
 البميدة
 بجاية

 الطب الرياضي/ 15

 الرئيس: األستاذ بمحسيف مراد
 األعضاء المرسموف:
 األستاذ غويني احمد

 الدكتوة عمامري أية هللا
 العضويف االحتياطييف:
 الدكتور أونحي رشيد
 الدكتور مالؿ يوسف

 الجزائر
 

 البميدة
 الجزائر

 
 الجزائر
 الجزائر

 طب الكمى/ 16

 الرئيس: األستاذ ىدـو فريد
 األعضاء المرسموف:

 األستاذ سعيداني مسعود
 األستاذ بولحيا يونس
 األستاذ سوبا عثماف

 األستاذة خمري المولودة حمجة دليمة
 العضويف االحتياطييف:
 المدكتورة خالؼ غالية
 الدكتورة شمغـو سعاد

 الجزائر
 

 الجزائر
 الجزائر
 الجزائر
 الجزائر

 
يزي وزوت  

 الجزائر
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  
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 مكان الممارسة ضاء الّمجانأع الّتخّصصات

 طب األعصاب/ 17

 الرئيس: األستاذ أيت قاسي أحمد محمود
 األعضاء المرسموف:

 األستاذة بعمي باشا المية
 األستاذة عمرؿ خدود وىيبة

 األستاذة مقراف سميرة زوجة ماكري 
 الدكتورة عباس صميحة
 العضويف االحتياطييف:
 الّدكتور سي أحمد حكيـ

 ي صوريةالّدكتورة بمعرب

 الجزائر
 

 الجزائر
 الجزائر
 الجزائر
 الجزائر
 

 تيزي وزو
 الجزائر

 طب األورام السرطانية/ 18

 الرئيس: األستاذ أوكل دمحم
 األعضاء المرسموف:

 األستاذة أمقراف زوجة بمحاج دليمة
 الدكتورة بريكية رفقة سياـ
 العضويف االحتياطييف:

 الدكتورة لجرود اماؿ
 ةالّدكتورة سعيد نصير 

 الجزائر
 

 الجزائر
 الجزائر
 

 الجزائر
 البميدة

 طب العيون / 19

 الرئيسة: األستاذة طيار المولودة حناشي مميكة
 األعضاء المرّسموف:

 األستاذة مواكي بنانب صورية
 األستاذة سعيج كريمة
 األستاذ بوجدة حكيـ

 األستاذ جبور مصطفى
 الدكتور ألستاذة أوحاج مزىودي وريدة

 مدنيالّدكتور إخمف 
 العضويف االحتياطييف:

 الدكتور حمودي عبدالحكيـ
 الدكتور شربمي  عبدالوحيد

 الجزائر
 

 الجزائر
 الجزائر
 الجزائر
 الجزائر
 الجزائر
 بجاية
 

 الجزائر
 البميدة

 طب األذن واألنف والحنجرة/ 20

 الرئيس: األستاذ روس يحي
 األعضاء المرسموف:
 األستاذة أوحاب سفياف

 ريدةاألستاذ بوجناح ف
 األستاذ ونوغي خيرالديف
 الدكتور شطيبي فيصل
 العضويف االحتياطيّيف:

 الّدكتور آيت مصباح نسيـ بوسعد
 الّدكتور سالمي مصطفى

 البميدة
 

 الجزائر
 الجزائر
 الجزائر
 األغواط
 

 الجزائر
 بجاية

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  



  2021-الرابعالثالثي -النشرة الرسمية                      -مديرية الشؤون القانونية-                     وزارة التعميم العالي والبحث العممي   197

 

 مكان الممارسة أعضاء الّمجان الّتخّصصات

 طب األطفال/ 21

 الرئيس: األستاذ لرابة عبدالنور
 األعضاء المرسموف:

 األستاذة بكات بركاني المولودة نوري دىيمة
 األستاذة سعداوي فطة

 األستاذ بف سنوسي عبدالمطيف
 زوليخةاألستاذة زرواؿ 

 الدكتورة طاري صميحة
 الدكتورة درالي وردية

 العضويف االحتياطييف:
 الدكتورة زميري فاطمة الزىرة

 الدكتورة بوفروة فديمة زوجة بوجمة

 الجزائر
 

 الجزائر
 البميدة
 الجزائر
 الجزائر
 الجزائر
 الجزائر
 

 الجزائر
 الجزائر

 طب األمراض الصدرية والّسل/ 22

 ي دمحم الطيبالرئيس: األستاذ مخموف
 األعضاء المرسموف:
 األستاذة فيساح عزيزة

 األستاذة خالفي رشيدة زوجة شالح
 األستاذة خالي نخميوف آسيا
 األستاذ عبد العزيز رشيد

 الدكتور خموي ياسيف
 الدكتورة لعور ليمى

 العضويف االحتياطييف:
 الّدكتور بف بتقة ياسيف
 الّدكتور شباطي عمر

 الجزائر
 

 الجزائر
 ئرالجزا

 الجزائر
 تيزي وزو
 البميدة
 الجزائر
 

 الجزائر
 الجزائر

طب األمراض العقمية/ 23  

 الرئيسة: األستاذة بف مسعود دليمة
 األعضاء المرسموف:

 األستاذة عيوز خديجة زوجة شريح
 األستاذ نجار دمحم

 األستاذة سييـ صونيا زوجة قادـ
 األستاذة بف عقيمة سياـ
 الّدكتورة بمعمطة رشيدة

 كتور عمي أوصالح دمحمالدّ 
 العضويف االحتياطيّيف:

 الّدكتورة مزود أسما سعاد
 الّدكتور جاللي عيسى

 البميدة
 

 الجزائر
 الجزائر
 الجزائر
 الجزائر
 الجزائر
 الجزائر

 
 البميدة
 بجاية

طب العالج باألشعة واألورام / 24
 السرطانية

 الرئيس: األستاذ عياد مسعود
 األعضاء المرسموف:

 يب شيخاألستاذ ط
 الدكتور حامد عبد الوىاب ميدي

 العضو االحتياطي:
 الدكتورة زيناتي صارة

 البميدة
 

 الجزائر
 الجزائر

 
 الجزائر
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 مكان الممارسة لّمجانأعضاء ا الّتخّصصات

 اإلنعاش الطبي/ 25

 الرئيس: األستاذ حواسيف سالـ
 األعضاء المرسموف:

 األستاذ دحماني مصطفى
 األستاذة عمودة دىبية

 الدكتور سعدي عبدالحميد
 الدكتور طالب عمار

 العضويف االحتياطييف:
 الّدكتور ايت لونيس اكمي

 الدكتور اوعمي مراد

 الجزائر
 

 الجزائر
 رالجزائ

 الجزائر
 الجزائر
 

 الجزائر
 الجزائر

 طب المفاصل/ 26

 الرئيسة: األستاذة طفياني سميمة زوجة الفكير
 األعضاء المرسموف:

 األستاذ أبيعياد عبد المطيف
 الّدكتورة حدوش آسيا
 العضو االحتياطي:
 الدكتورة رحاؿ فادية
 الّدكتورة مشيد فريدة

 الجزائر
 

 الجزائر
 الجزائر
 

 الجزائر
 ئرالجزا

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
IIالّتخّصصات األساسيــــة / 

 مكان الممارسة أعضاء المجان الّتخّصصات

 طب التشريح والخاليا المرضية/ 1

 فطيمة الزىرةالرئيسة: األستاذة بف صراي 
 األعضاء المرسموف:

 األستاذة أيت يونس صونيا زوجة بف موسى
 األستاذ بمعربي عياد

 األستاذة تونسي لعمش سامية
 الدكتورة نوار نورية

 العضويف االحتياطييف:
 الدكتورة بف حامد مريـ
 الّدكتورة يوسفي يمينة

 تيزي وزو
 

 الجزائر
 البميدة
 الجزائر
 الجزائر
 

 الجزائر
 رالجزائ

 البيوكيمياء/ 2

 الرئيسة: األستاذة زيناتي عقيمة
 األعضاء المرسموف:

 األستاذ أيت عبدالقادر بمعيد
 األستاذ شيكوش عمار
 األستاذة غددة ياسمينة

 الّدكتورة عراب مدينة زوجة بعزي 
 العضويف االحتياطييف:
 الّدكتور عثماف آماؿ

 الدكتورة عكساس كيينة زوحة مقراف

 الجزائر
 

 الجزائر
 الجزائر
 الجزائر
 الجزائر
 

 الجزائر
 الجزائر

 الييموبيولوجيا وحقن الدم/ 3

 الرئيسة: األستاذة زرىوني فتيحة
 األعضاء المرسموف:
 االستاذ فريقاع عصاـ

 الدكتورة حاج عمي صورية
 العضويف االحتياطييف:
 الّدكتورة مندي خالدة
 الدكتور لعرفي ياسيف

 الجزائر
 

 الجزائر
 الجزائر
 
 ئرالجزا

 الجزائر
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  
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 مكان الممارسة أعضاء المجان الّتخّصصات

 عموم األنسجة الوراثية العيادية/ 4

 الرئيس: األستاذ عبدالاللي دمحم
 سموف:األعضاء المر 

 االستاذة بوضياؼ بف عفري رضية
 الدكتورة ياحي حفيظة
 العضو االحتياطي:

 الّدكتورة معمري سياـ

 الجزائر
 

 الجزائر
 الجزائر
 

 الجزائر

 التصوير الطبي وعمم األشعة/ 5

 الرئيس: األستاذ منصوري بوجمعة
 األعضاء المرسموف:
 األستاذة عيمر شافة

 األستاذ بف ديب عبد الكريـ
 ذ عالؿ كماؿاألستا

 األستاذ بف ديب صالح الديف
 الدكتور شدوبة دمحم شوقي
 الدكتور حبوشي دمحم أميف
 العضويف االحتياطييف:

 الدكتور حبة دمحم عبد المجيد عدناف
 الدكتورة بف يحي رضية زوجة مصباح

 الجزائر
 

 الجزائر
 الجزائر
 الجزائر
 الجزائر
 الجزائر
 الجزائر
 

 الجزائر
 الجزائر

لمناعةعمم ا/ 6  

 الرئيس: األستاذ جيجيؾ رضا
 األعضاء المرسموف:

 األستاذ صالح سفياف سمير
 الدكتور بوجمة دمحم لطفي
 العضويف االحتياطييف:

 الدكتورة جاللي المولودة بف يحيا اماؿ
 الدكتورة صالحي خديجة ارممة بمنتور

 الجزائر
 

 الجزائر
 البميدة

 
 الجزائر
 الجزائر

عمم الجراثيم/ 7  

: األستاذ كزاؿ كماؿالرئيس  
 األعضاء المرسموف:

 األستاذ قريشي أوار منيرة نبيمة
 األستاذ زروقي

 األستاذ بموني رشيد
 العضويف االحتياطييف:

 الدكتورة ميراف سجية زوجة بوغنو
 الدكتورة أوكيد سميرة

 الجزائر
 

 الجزائر
 الجزائر
 البميدة

 
 الجزائر
 البميدة

 فيزيولوجية األعصاب العيادية/ 8
 والفحص الوظيفي لمجياز العصبي

 الرئيسة: األستاذ تومي فيصل
 األعضاء المرسموف:
 الدكتور زعمـو مراد
 الدكتور سالـ سفياف
 العضو االحتياطي:

 الدكتور مزغنة سفياف

 الجزائر
 

 الجزائر
 الجزائر

 
 تيزي وزو

عمم الطفيميات والفطريات/ 9  
 الرئيسة: األستاذة باشي فاطمة

وف:األعضاء المرسم  
 األستاذة بف عيسى سياـ

 الجزائر
 

 الجزائر
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 مكان الممارسة أعضاء المجان الّتخّصصات
 الدكتورة سماني مميكة

 العضويف االحتياطييف:
 الدكتورة بسعيد عديمة
 الدكتورة زعيط حورية

 الجزائر
 

 الجزائر
 الجزائر

عمم الصيدلة العيادية/ 10  

 الرئيسة: األستاذة لومي المولودة مجدؿ نجاة
 األعضاء المرسموف:
الحميـالدكتور بف دمحم عبد  
 الدكتور دربوز زوبير
 العضو االحتياطي:

 الدكتورة بف داود إيماف

 الجزائر
 

 البميدة
 البميدة

 
 األغواط

الفيزيولوجيا العيادية والفحص / 11
 الوظيفي لتمثيل الغذائي والتغذية

 الرئيس: األستاذ خمفات خيرالديف
 األعضاء المرسموف:
 األستاذ غويني احمد
زوجة لونيالدكتورة قرايف كريمة   
 العضو االحتياطي:

 الدكتورة دحماني عائشة

 الجزائر
 

 البميدة
 الجزائر

 
 البميدة

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
IIIالّتخّصصات الجراحيـــــــة / 

عضاء المجانأ الّتخّصصات  مكان الممارسة 

 الجراحة العامة/ 1
 جذع مشترك

 الرئيس: األستاذ عزواو أحمد
 األعضاء المرسموف:
 األستاذ ربحي حساف

 األستاذ عزواو عبدالغني
 األستاذ خيرالديف نصرالديف
 األستاذ عمي يحيا حميدا

 الدكتور معتوؾ دمحم
 الدكتور دراجي دمحم

 العضويف االحتياطييف:
 خموفي محند الدكتور

 الدكتور وعرات جماؿ

 البميدة
 

 الجزائر
 الجزائر
 الجزائر
 الجزائر
 الجزائر
 الجزائر
 

 الجزائر
 الجزائر

 جراحة األعصاب/ 2

 الرئيسة: األستاذة محفوؼ ليمى
 األعضاء المرسموف:
 األستاذ طميبة سوىيل
 األستاذ خيدر سعيد
 األستاذ ابوجبل دمحم

 الستاذ أيت بشير مصطفى
 ر مروش براىيـالدكتو 

 الدكتور ببوعمي سمير أميف
 العضويف االحتياطييف:
 الّدكتور حيمر حفيظة
 الّدكتور طقبو إيدير

 الجزائر
 
 البميدة
 الجزائر
 تيزي وزو
 تيزي وزو
 الجزائر
 الجزائر
 
 بجاية
 بجاية

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  
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IVالّتخّصصات الّصيدالنيـــــة / 
 مكان الممارسة أعضاء المجان الّتخّصصات

 الفيزياء الحيوية الصيدالنية/ 1

 الرئيسة: األستاذة نبشي المنصورية
 األعضاء المرسموف:
 الدكتور مزاور ياسيف
 الدكتورة خبوز سميمة
 العضو االحتياطي:

 لدكتورة بمختير مناؿا

 الجزائر
 

 الجزائر
 الجزائر
 

 الجزائر

عمم األعشاب الطبية والنباتات / 2
 الالزىرية

 الرئيسة: األستاذة سماتي دليمة
 األعضاء المرسموف:

 الدكتورة مقراني صبرينة
 الدكتورة دحموني أمينة
 العضويف االحتياطييف:
 الدكتورة بعدود إيماف

 االدكتورة فرحات حميدة أسم

 الجزائر
 

 الجزائر
 تيزي وزو

 
 الجزائر
 الجزائر

 الكيمياء الحيوية/ 3

 الرئيسة: األستاذة سياشي رشيدة زوجة غيوش
 األعضاء المرسموف:

 األستاذ غربي عبد العزيز
 األستاذ بوديس عبد الحكيـ

 العضويف االحتياطييف:
 الدكتور حمو مرزوؾ

 الدكتور شريف رضواف أميف

 الجزائر
 
 البميدة

 زائرالج
 

 تيزي وزو
 الجزائر

 الكيمياء العالجية/ 4

 الرئيسة: األستاذة حجاج أوؿ حمزاوي فاطمة زىرة
 األعضاء المرسموف:

 الدكتورة ىدـو زوجة زموؿ نادية
 الدكتورة لعسب ليديا

 العضويف االحتياطييف:
 الدكتورة طيبي اماؿ سييمة

 الدكتورة بمحديـ آماؿ

 الجزائر
 

 تيزي وزو
 البميدة
 
 ائرالجز 

 الجزائر

 الكيمياء المعدنية/ 5

 الرئيس: األستاذ قاسيمي غوتي
 األعضاء المرسموف:
 الدكتورة قاسمي نسمة

 الدكتور عيمودش ىشاـ
 العضويف االحتياطييف:
 الدكتورة أمحيس حياة
 الدكتورة ربيحة سمية

 الجزائر
 

 الجزائر
 البميدة
 

 الجزائر
 تيزي وزو

 الييدرولوجية وعمم األغذية/ 6

 رئيسة: األستاذة بف عبدالسالـ ـ. حجوج وىيبةال
 األعضاء المرسموف:
 الدكتور زقاي إدريس
 الدكتورة بومداف كوثر

 العضويف االحتياطييف:
 الدكتور بف سماف رضية زوجة بسطنجي

 الدكتورة سعود المولودة خميواف زىية

 الجزائر
 

 الجزائر
 الجزائر
 

 الجزائر
 الجزائر

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  
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 مكان الممارسة أعضاء المجان الّتخّصصات

 الصيدلة العيادية/ 7

 الرئيسة: األستاذ جيجيؾ رضا
 األعضاء المرسموف:
 األستاذة بياز عواطف

 األستاذ شادر ىني
 العضويف االحتياطييف:
 األستاذ غرنووت مرزاؽ

 ريفالدكتور رقابي ك

 الجزائر
 

 الجزائر
 الجزائر
 

 الجزائر
 البميدة

 الصيدلة االستشفائية/ 8

 الرئيسة: األستاذة سماتي دليمة
 األعضاء المرسموف:

 األستاذة نبشي المنصورية
 األستاذ حجوج وىيبة
 العضو االحتياطي:

 الدكتورة حجاج فطيمة زىرة

 الجزائر
 

 الجزائر
 الجزائر
 

 الجزائر

 عمم األدوية/ 9

 ئيسة: األستاذة غناسي فاطمة الزىرةالر 
 األعضاء المرسموف:

 األستاذة جرموف وىراني سميمة
 الدكتورة بياز عواطف

 العضويف االحتياطييف:
 الدكتورة كساؿ زوجة شميؾ فطة

 الدكتور تابت يوسف

 الجزائر
 
 البميدة
 الجزائر
 

 تيزي وزو
 الجزائر

 عمم الصيدلة الصيدالنية/ 10

 صوري كماؿالرئيس: األستاذ من
 األعضاء المرسموف:
 الدكتور شادر ىني
 الدكتور رقابي كريف

 العضويف االحتياطييف:
 الدكتورة خدوسي ليميا
 الدكتورة عدة عبو ليمى

 الجزائر
 

 الجزائر
 البميدة
 

 الجزائر
 الجزائر

 عمم التسمم/ 11

 الرئيسة: األستاذة قدور سممى
 األعضاء المرسموف:
 الدكتور صبحي خالد

 ر مكشر ألميف رضوافالدكتو 
 العضويف االحتياطييف:
 الدكتور زبيش يونس
 الدكتورة زعمـو رضية

 الجزائر
 

 الجزائر
 تيزي وزو

 
 الجزائر
 تيزي وزو

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  
Vّتخّصصات الجراحية/ ال 

 مكان الممارسة أعضاء المجان الّتخّصصات

 عمم حفع األسنان وعالجيا/ 1

 الرئيسة: األستاذة ميديد زوجة بابا شفيقة
 األعضاء المرسموف:
 األستاذة بوحنش زىرة

 األستاذة بوغرباؿ زىيدة
 العضويف االحتياطييف:

 األستاذة شيخ نجمة زوجة بودغف سطنبولي
 ولد رويس زىيةالدكتورة حاج 

 الجزائر
 

 الجزائر
 الجزائر

 
 الجزائر
 الجزائر
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 مكان الممارسة أعضاء المجان الّتخّصصات

 تقويم األسنان/ 2

 الرئيسة: األستاذة لعمـ زوجة لرابة صفية
 األعضاء المرسموف:

 األستاذة زوبيري المولودة حمواف دليمة
 األستاذة بف حديد زوجة سي أحمد فاطمة

 اد يمينةاألستاذة كور 
 الدكتورة بف صديق كيينة
 العضويف االحتياطييف:
 الدكتور طيراوي شكيب
 الدكتورة بمخيري اماؿ

 الجزائر
 

 الجزائر
 الجزائر
 الجزائر
 الجزائر

 
 الجزائر
 الجزائر

 عمم األنسجة المدعمة لألسنان/ 3

 الرئيسة: األستاذة برييـو زوجة ساحية صميحة
 األعضاء المرسموف:

 د مميكةاألستاذة مدا
 الدكتورة بولصبع نادية
 العضويف االحتياطييف:
 الدكتورة إيدوريف حسيبة
 الدكتورة سعودي فديمة

 الجزائر
 

 الجزائر
 الجزائر

 
 الجزائر
 الجزائر

 عمم األمراض وجراحة الفم/ 4

 الرئيسة: األستاذة رحاؿ زوجة زروقي وسيمة
 األعضاء المرسموف:
 األستاذة لعربي فديمة

 فاروؽ  الدكتور غزاؿ
 العضو االحتياطي:
 الدكتور عياط عادؿ

 الجزائر
 

 الجزائر
 الجزائر

 
 الجزائر

 تركيب األسنان/ 5

 الرئيسة: األستاذة زرياطي شفيقة
 األعضاء المرسموف:

 األستاذة دندوقة صورية
 الدكتورة نايمي دوادة نسيمة

 العضويف االحتياطييف:
 الدكتورة بودلعة نادية زوجة حميدي

 حنوف غنيةالدكتورة ش

 الجزائر
 

 الجزائر
 الجزائر

 
 الجزائر
 الجزائر
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 ـة لجـان االمتحانـات الجيويــةوالذي يحـّدد تشكيم 2021نوفمبر  08المؤرخ في  1186ممحـــق القــرار رقـم 

 2021-2020لمّسنـة األولـى لإلقامـة بعنـوان الّسنـة الجامعيـة 
 ناحيــة الشرق 

I - الّتخّصصات الّطبيـــــة 

 



  2021-الرابعالثالثي -النشرة الرسمية                      -مديرية الشؤون القانونية-                     وزارة التعميم العالي والبحث العممي   204

 

 



  2021-الرابعالثالثي -النشرة الرسمية                      -مديرية الشؤون القانونية-                     وزارة التعميم العالي والبحث العممي   205

 

 



  2021-الرابعالثالثي -النشرة الرسمية                      -مديرية الشؤون القانونية-                     وزارة التعميم العالي والبحث العممي   206

 

 
 



  2021-الرابعالثالثي -النشرة الرسمية                      -مديرية الشؤون القانونية-                     وزارة التعميم العالي والبحث العممي   207

 

 
 



  2021-الرابعالثالثي -النشرة الرسمية                      -مديرية الشؤون القانونية-                     وزارة التعميم العالي والبحث العممي   208

 

 
 



  2021-الرابعالثالثي -النشرة الرسمية                      -مديرية الشؤون القانونية-                     وزارة التعميم العالي والبحث العممي   209

 

 
 



  2021-الرابعالثالثي -النشرة الرسمية                      -مديرية الشؤون القانونية-                     وزارة التعميم العالي والبحث العممي   210

 

 
 



  2021-الرابعالثالثي -النشرة الرسمية                      -مديرية الشؤون القانونية-                     وزارة التعميم العالي والبحث العممي   211

 

 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 



  2021-الرابعالثالثي -النشرة الرسمية                      -مديرية الشؤون القانونية-                     وزارة التعميم العالي والبحث العممي   212

 

 والذي يحـّدد تشكيمـة لجـان االمتحانـات الجيويــة 2021نوفمبر  08المؤرخ في  1186رقـم ممحـــق القــرار 
 2021-2020لمّسنـة األولـى لإلقامـة بعنـوان الّسنـة الجامعيـة 

 ناحيــة الغرب
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  2018نوفمبر  28المؤرخ في  1094يعدل القرار رقم ، 2021نوفمبر  08مؤرخ في  1187رقم  قــرار

 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة جامعة قالمة 
 

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

 .تعييف أعضاء الحكومة والمتضمف
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سبتمبر سنة  18الموافق  1422جمادى الثانية عاـ  30المؤرخ في  273 -01وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .منو 2دؿ والمتمـ، السيما المادة والمتضمف  إنشاء جامعة  قالمة، المع 2001

غشت سنة  23الموافق  1424ادى الثانية عاـ جم 24المؤرخ في  279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .منو 12المتمـ، السيما المادة الذي يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدؿ و  2003

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

، الذي يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس إدارة 2018نوفمبر  28المؤرخ في  1094وبمقتضى القرار رقـ  -
 جامعة قالمة، المعدؿ.

 ُيـقـــــّرر
 

اله، والمذكػور أع ، المعدؿ2018نوفمبر  28المؤرخ في  1094يعػدؿ الجدوؿ الممحق بالقرار رقـ  المادة األولى:
 محدد في الجدوؿ الممحق بيذا القرار. كما ىو

 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.: 2المادة 
 2021نوفمبر  08 فيحرر بالجزائر 

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

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 قائمة أعضاء مجمس إدارة جامعة قالمة
 األعضاء المعينون: -1

 القطاع الصفة اإلسم والمقب
 ف بالتعميـ العالي والبحث العمميممثل الوزير المكم رئيس حداد سميـ  -
 بالماليةممثل الوزير المكمف  عضو شريط رابح -
 مكمف بالتكويف والتعميـ المينييفممثل الوزير ال عضو لطرش لخميسي -
 وظيفة العمومية واإلصالح اإلداري ممثل السمطة المكمفة بال عضو قداش مبارؾ -
 الوزير المكمف بالتربية الوطنية ممثل عضو بوسطيل كماؿ -
 اف االجتماعيلعمل والتشغيل والضمممثل الوزير المكمف با عضو بوجناح بف عمية -
 المكمف بالتجارة وترقية الصادراتممثمة الوزير  عضو مقيدش فراح  -
 ممثل الوزير المكمف بالصناعة عضو بقاص مفدي -
 ممثل الوزير المكمف بالعدؿ عضو جندلي بوجمعة -
 لوزير المكمف باألشغاؿ العمومية ممثل ا عضو خالفة سميماف -
 ممثل الوالي عضو ىاني محمودي -

 

 ."........................................والباقي بدون تغيير.........................................."
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 يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس إدارة، 2021نوفمبر  08مؤرخ في  1188قــرار رقم 
 جامعة تيسمسيمت 

 

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

 .تعييف أعضاء الحكومة والمتضمف
، 2020نوفمبر سنة  22الموافق 1442ربيع الثاني عاـ  6المؤرخ في  337-20بمقتضى المرسوـ رقـ  -

  .منو 2معة تيسمسيمت، السيما المادة المتضمف إنشاء جا
غشت سنة  23الموافق  1424جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03التنفيذي رقـ  وبمقتضى المرسـو -

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

 الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي.
 

 

 ُيـقـــــّرر
 

جمادى  الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03التنفيذي رقـ  مف المرسـو 12تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:  
، المعدؿ والمتمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد 2003شت سنة غ 23الموافق  1424

 القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة جامعة تيسمسيمت.
 تحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة جامعة تيسمسيمت في الجدوؿ الممحق ليذا القرار. :2المادة 
 ية لمتعميـ العالي والبحث العممي.ينشر ىذا القرار في النشرة الرسم :3المادة 

 2021نوفمبر  08 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 مجمس إدارة جامعة تيسمسيمت قائمة أعضاء
 ن واألعضاء المعين -1

 القطاع الصفة اإلسم والمقب
 بالتعميـ العالي والبحث العممي ممثل الوزير المكمف رئيس بحري أحمد -
 ممثل الوزير المكمف بالمالية عضو فوؿ عبد الحميـ -
 مكمف بالتكويف والتعميـ المينييفال ممثمة الوزير عضو جدي الزىرة -
 وظيفة العمومية واإلصالح اإلداري ممثل السمطة المكمفة بال عضو بف رقية دمحم -
 ممثل الوزير المكمف بالتربية الوطنية عضو فتحي  عبيد -
 لعمل والتشغيل والضماف االجتماعيممثل الوزير المكمف با عضو بمعبدي عبد الكريـ -
 المكمف بالتجارة وترقية الصادراتممثل الوزير  عضو برشيش عبد القادر -
 د والمواصالت السمكية والالسمكيةممثل الوزير المكمف بالبري عضو نموش كماؿ -
 ممثل الوزيرة المكمفة بالبيئة عضو بف يوسف دمحم -
 لمكمف بالفالحة والتنمية الريفيةممثل الوزير ا عضو عروس أدمحم -
 الصناعةممثل الوزير المكمف ب عضو خشيبة مصطفى -
 المكمفة الثقافة والفنوف  لوزيرةممثل ا عضو مباركة مبارؾ -
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 ير المكمف بالرقمنة واإلحصائيات ممثل الوز  عضو أمغار عبد الرحماف -
 ممثل الوزير المكمف بالعدؿ عضو كالخي عيسى -
 الوزير المكمف بالشباب والرياضة ممثل عضو محروؽ كماؿ -
 غيرةاألوؿ المكمف بالمؤسسات الص ممثل الوزير المنتدب لدى الوزير عضو بوصبع سمير -
 قتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئةممثل الوزير المنتدب لدى الوزير األوؿ المكمف با عضو واضح نور الديف -
 ممثمة الوالي عضو شبمي ميمونة  -

 

 ن:واألعضاء المنتخب -2
 الييئة الصفة اإلسم والمقب

 والتكنولوجيا اذية  لكمية العمـوممثل منتخب عف األساتذة ذوي مصف األست عضو دالؿ عبد القادر -
 ذوي مصف األستاذية  لكمية الحقوؽ ممثل منتخب عف األساتذة  عضو ربحي أدمحم -
 لتجارية وعمـو التسييرممثل منتخب عف األساتذة ذوي مصف األستاذية لكمية العمـو االقتصادية وا عضو العيداني إلياس   -
 لكمية اآلداب والمغات األستاذية ممثل منتخب عف األساتذة ذوي مصف عضو رزايقية محمود  -
 ممثل منتخب عف األساتذة ذوي مصف األستاذية لمعيد عمـو وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية عضو ربوح صالح -
 منتخب عف سمؾ األساتذة المساعديفممثل  عضو غانس دمحم -
 منتخب عف سمؾ األساتذة المساعديفممثل  عضو خراب دمحم  -
 دارييف والتقنييف وعماؿ الخدماتف الموظفيف اإلممثل منتخب ع عضو وكاؿ غالـ -
 دارييف والتقنييف وعماؿ الخدماتممثل منتخب عف الموظفيف اإل عضو زافر الجياللي -
 ممثل منتخب عف الطمبة عضو لعطب عمي -
 ممثل منتخب عف  الطمبة عضو مرقب دمحم األميف  -

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يحدد البرنامج البيداغوجي لمسنة األولى من الطور الثاني، 2021نوفمبر  08مؤرخ في  1189قــرار رقم 

 لنيل شيادة الماستر بالمدرسة الوطنية العميا لإلحصاء واالقتصاد التطبيقي
 

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

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

 .المتضمف تعييف أعضاء الحكومةو 
 2008 سنة يوليو 14الموافق 1429 عاـ رجب 11المؤّرخ في 222-08  رقـ  التنفيذي  وبمقتضى المرسـو -

 خارج الجامعة. مدرسة المعيد الوطني لمتخطيط واالحصاء إلى   تحويل  المتضمف
 2008غشت سنة  19الموافق  1429شعباف عاـ  17المؤّرخ في  265-08وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .لميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراهالمتضمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة ا
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األّوؿ عاـ  18المؤّرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

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

 األساسي النموذجي لممدرسة العميا.الذي يحدد القانوف 
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الذي يحدد البرنامج البيداغوجي لمسنة األولى مف  2011نوفمبر سنة  03المؤرخ في  708وبمقتضى القرار رقـ  -
 عميا لإلحصاء واالقتصاد التطبيقي.الطور الثاني بالمدرسة الوطنية ال

ىيل وتشكيمتيا والمتضمف إنشاء المجنة الوطنية لمتأ 2015أبريل سنة  13المؤرخ في  167 وبمقتضى القرار رقـ -
 وصالحياتيا وسيرىا.

والمتضمف إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية  2016أكتوبر سنة  05المؤرخ في  1564وبمقتضى القرار رقـ  -
 وسيرىا.حيتيا وتشكيمتيا وتنظيميا لممدارس العميا حسب الميداف ويحدد صال

ميداف العمـو االقتصادية والتجارية وعموـ -عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لممدارس العميا وبناءً  -
  .2021جويمية  12المنعقد في -التسيير

 ُيـقـــــّرر
 

يل شيادة الماستر ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد البرنامج البيداغوجي لمسنة األولى مف الطور الثاني لن المادة األولـى:
 بالمدرسة الوطنية العميا لإلحصاء واالقتصاد التطبيقي، طبقا لممحق ىذا القرار، 

 ، والمذكور أعاله.2011نوفمبر  03المؤرخ في  708تمغى جميع أحكاـ القرار رقـ  :2المــادة 
لمدرسة الوطنية العميا تطبق أحكاـ ىذا القرار عمى دفعات الطمبة المسجميف في الطور الثاني با :3المــادة 

 .2022-2021لإلحصاء واالقتصاد التطبيقي، ابتداءا مف السنة الجامعية
يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف ومدير المدرسة الوطنية العميا لإلحصاء واالقتصاد التطبيقي، كّل : 4المــادة 

 ميـ العالي والبحث العمميفيما يخّصو، بتطبيق ىذا القرار الذي ينشر في النشرة الرسمية لمتع
 2021نوفمبر  08 فيحرر بالجزائر 

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

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 يحدد البرنامج البيداغوجي لمسنة األولى من الطور الثانيالذي  2021نوفمبر  08مؤرخ في ال 1189ممحق القــرار رقم 

 لنيل شيادة الماستر بالمدرسة الوطنية العميا لإلحصاء واالقتصاد التطبيقي
 

 :01السداسي 

 سا\ المجموع سا\ أعمال أخرى  سا\ ل تطبيقيةأعما سا\ أعمال موجية سا\دروس االرصدة المعامل الحجم الساعي السداسي  وحدة التعميم وت
 وحـدات التعميـم األساسية

 13 13 سا 150:00     سا 60:00 سا 90:00 1.1.2و ت أ 
 3 3 سا 45:00     سا 20:00 سا 25:00 برمجة خطية

 5 5 سا 45:00     سا 20:00 سا25:00 رياضيات النماذج الدينامية
 5 5 سا 60:00     سا 20:00 سا 40:00 احصاء رياضي

 8 8 سا 105:00     سا 40:00 سا 65:00 2.1.2و ت أ 
 4 4 سا 45:00     سا 20:00 سا 25:00 اقتصاد جزئي نظرية األلعاب

 4 4 سا 60:00     سا 20:00 سا40:00 محاسبة وطنية
 وحـدات التعميـم المنيجية

 6 6 سا 90:00     سا 40:00 سا50:00  1.2و ت م 
 3 3 سا 45:00     سا 20:00 سا25:00 اد جزائري اقتص

 3 3 سا 45:00     سا 20:00 سا 25:00 اقتصد نقدي
 وحدات التعميم االستكشافية                           

 3 3 سا 105:00   سا 40:00   سا 65:00 و ت م
 2 2 سا60:00   سا 20:00   سا 40:00 (Pythonاعالـ آلي)
 1 1 سا 45:00   سا 20:00   سا 25:00 لغة انجميزية

 30 30 سا 450:00     سا 170:00 سا 270:00 1مجموع السداسي س
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 02السداسي :

 سا\المجموع سا\أعمال أخرى  سا\أعمال تطبيقية سا\أعمال موجية سا\دروس االرصدة المعامل عي السداسي الحجم السا وحدة التعميم وت
 وحـدات التعميـم األساسية

 13 13 سا 135:00     60سا  سا 75:00 1.2.2و ت أ 
 5 5 سا 45:00     20سا  سا 25:00 مدخل الى االقتصاد السياسي
 5 5 سا 45:00     20سا  سا 25:00 مدخل الى السالسل الزمنية

 3 3 سا 45:00     20سا  سا25:00  طرؽ التعظيـ
 8 8 سا 105:00     40سا  سا 65:00 2.2.2و ت أ 

 4 4 سا 60:00     20سا  سا 40:00 اقتصاد كمي معمق
 4 4 سا 45:00     20سا  سا 25:00 اقتصاد مالية عامة

 وحـدات التعميـم المنيجية
 6 6 سا 65:00     40سا  سا 50:00  2.2و ت م 

 3 3 سا 45:00     20سا  سا 25:00 تاريخ الوقائع االقتصادية
 3 3 سا 45:00     20سا  سا 25:00 العالقات االقتصادية الدولية

 وحدات التعميم االستكشافية
 3 3 سا 90:00   سا 40:00   سا 50:00 و ت م

 2 2 سا 45:00   سا 20:00   سا 25:00 اعالـ آلي 
 1 1 سا 45:00   سا 20:00   سا 25:00 لغة إنجميزية 

 30 30 سا 335:00     140سا  سا 240:00 2مجموع السداسي س
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ة األعمال بتممسانالمدرسة العميا إلدار يتضمن تأىيل ، 2021نوفمبر  08مؤرخ في  1190قــرار رقم 
 "عمال المؤسسات السياحيةأإدارة لنيل شيادة ماستر تخصص " لضمان التكوين في الطور الثاني

 

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

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

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

 .راسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراهالمتضمف نظاـ الد
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األّوؿ عاـ  18المؤّرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

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

 .الذي يحدد القانوف األساسي النموذجي لممدرسة العميا
سنة  فبراير 15 الموافق  1438 عاـ األولى جمادى 18مؤّرخ في 17-86  رقـ  التنفيذي  وبمقتضى المرسـو -

 بتممساف،  التسيير  وعمـو  والتجارية  االقتصادية  العمـو  في  المدرسة التحضيرية  تحويل  والمتضمف 2017
 .األعماؿ  إلدارة  عميا  مدرسة  إلى

ىيل وتشكيمتيا والمتضمف إنشاء المجنة الوطنية لمتأ 2015أبريل سنة  13المؤرخ في  167وبمقتضى القرار رقـ  -
 وصالحياتيا وسيرىا.
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اء المجنة البيداغوجية الوطنية والمتضمف إنش 2016أكتوبر سنة  05المؤرخ في  1564وبمقتضى القرار رقـ  -
 حيتيا وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا.لممدارس العميا حسب الميداف ويحدد صال

ميداف العموـ االقتصادية والتجارية وعموـ  -عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لممدارس العميا وبناءً  -
 .2021جويمية  12المنعقد في-التسيير

 ُيـقـــــّرر
 

ييدؼ ىذا القرار إلى تأىيل المدرسة العميا إلدارة األعماؿ بتممساف لضماف التكويف في الطور الثاني  ادة األولـى:الم
 .لنيل شيادة الماستر تخصص "إدارة اعماؿ المؤسسات السياحية"

التجارية وعموـ يندرج التكويف المذكور في المادة األولى ليذا القرار ضمف ميداف العموـ االقتصادية و  :2المــادة 
 أكاديمي.  )أ(التسيير، فرع: عمـو التسيير ،تخصص: إدارة اعماؿ المؤسسات السياحية ،نوع 

يحّدد البرنامج البيداغوجي لنيل شيادة الماستر في "إدارة اعماؿ المؤسسات السياحية" بالمدرسة العميا  :3المــادة 
 إلدارة األعماؿ بتممساف طبقا لممحق ىذا القرار.

تطبق أحكاـ ىذا القرار عمى دفعات الطمبة المسجميف في الطور الثاني بالمدرسة العميا إلدارة األعماؿ : 4 ـادةالمـ
 2022-2021بتممساف ، ابتداءا مف السنة الجامعية

يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف ومدير المدرسة العميا إلدارة األعماؿ بتممساف، كّل فيما يخّصو،  :5المــادة 
 .بتطبيق ىذا القرار الذي ينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي

 2021نوفمبر  08 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 المدرسة العميا إلدارة األعمال بتممسانتأىيل المتضمن ، 2021نوفمبر  08مؤرخ في ال 1190قــرار رقم ممحق ال
 "عمال المؤسسات السياحيةأإدارة لنيل شيادة ماستر تخصص " لضمان التكوين في الطور الثاني

 1انضذاصٍ س

 وحذة انتعهُى

اٌحدُ اٌغبػٍ 
 ٌغذاعٍا

 اٌحدُ اٌغبػٍ األعجىػٍ
 األسطذح اٌّؼبًِ

 ٔىع اٌزمُُُ

 إِزحبْ ِزىاطً أػّبي أخشي أػّبي رطجُمُخ أػّبي ِىخهخ ِحبػشح أعجىع 14-16

 األصاصُت وحذاث انتعهُى    
         

 )إج/إخ( 1و د أ 
         

 30عب 1 30عب 1 30عب 112 ِجبدئ إداسح األػّبي
 

 X X 5 2 30عب 4

 30عب 1 30عب 1 30عب 112 داسح اٌدىدحإ
 

 X X 5 2 30عب 4

 )إج/إخ( 2و د أ 
         

 30عب 1 30عب 1 عب 90 خجبَخ اٌّؤعغبد
 

 4 2 عب 3
  

 30عب 1 30عب 1 عب 90 اٌشَبػُبد اٌّبٌُخ
 

 X X 4 2 عب 3

 وحذاث انتعهُى انًُهجُت
         

 )إج/إخ( 1و د َ 
         

 30عب 1 30عب 1 عب 90 (1ثحىس اٌؼٍُّبد )
 

 X X 4 2 عب 3

 30عب 1 30عب 1 30عب 67 ِشالجخ اٌزغُُش واٌزغُش اٌزٕجئٍ
 

 3 2 30عب 1
  

 30عب 1 عب 45 إٌّهدُخ
  

 X X 2 1 30عب 1

 وحذاث انتعهُى اإلصكتشاقفُت
         

 )إج/إخ(1و د إ 
         

 30عب 1 30عب 22 لبٔىْ األػّبي
   

1 1 X X 

 ى األقفقُتوحذة انتعهُ
         

 )إج/إخ(1و د أ ف
         

ٌغخ أخٕجُخ )اٌٍغخ االٔدٍُضَخ 
 (5ٌألػّبي( )

 30عب 22
 

 30عب 1
  

1 1 X X 

 30عب 22 (5اإلػالَ اٌٍِ فٍ اٌزغُُش )
  

 30عب 1
 

1 1 X X 

 صا  21 30صا 1 30صا 10 صا 12 صا 675 1يجًىع انضذاصٍ 
 

30 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  
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 2انضذاصٍ

 وحذح اٌزؼٍُُ
اٌحدُ اٌغبػٍ 

 اٌغذاعٍ
 اٌحدُ اٌغبػٍ األعجىػٍ

 األسطذح اٌّؼبًِ
 ٔىع اٌزمُُُ

 إِزحبْ ِزىاطً أػّبي أخشي ُخأػّبي رطجُم أػّبي ِىخهخ ِحبػشح أعجىع 14-16

                   األصاصُت وحذاث انتعهُى    

                   )إج/إخ( 1و د أ 

 X X 5 2 30عب 4   30عب 1 30عب 1 30عب 112 اإلعزشارُدُخ إداسح األػّبي

 X X 5 2 30عب 4   30عب 1 30عب 1 30عب 112 إداسح اٌّىاسد اٌجششَخ

                   خ()إج/إ 2و د أ 

     4 2 عب 03   30عب 1 30عب 1 عب 90 إداسح اٌزغىَك

 X X 4 2 عب 03   30عب 1 30عب 1 عب 90 إداسح ػٍُّبد اإلٔزبج

                   وحذاث انتعهُى انًُهجُت

                   )إج/إخ( 1و د َ 

 X X 3 2 30عب 1   30عب 1 30عب 1 30عب 67 (2ثحىس اٌؼٍُّبد )

     2 2     30عب 1 30عب 1 عب45 إداسح اٌّشبسَغ

 X X 4 1 عب 06       عب 90 رمشَش اٌزشثض

                   وحذاث انتعهُى اإلصكتشاقفُت

                   )إج/إخ(1و د إ 

 X X 1 1     30عب 1   30عب 22 رحًٍُ اٌجُبٔبد

                   وحذة انتعهُى األقفقُت

                   )إج/إخ(1و د أ ف

ٌغخ أخٕجُخ )اٌٍغخ االٔدٍُضَخ 
 (6ٌألػّبي( )

 X X 1 1     30عب 1   30عب 22

 X X 1 1   30عب 1     30عب 22 (6اإلػالَ اٌٍِ فٍ اٌزغُُش )

     30   30صا 22 30صا 1 صا 12 صا 9 صا 675 2يجًىع انضذاصٍ 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 3انضذاصٍ 

 وحذح اٌزؼٍُُ
اٌحدُ اٌغبػٍ 

 اٌغذاعٍ
 اٌحدُ اٌغبػٍ األعجىػٍ

 األسطذح اٌّؼبًِ
 ٔىع اٌزمُُُ

 إِزحبْ ِزىاطً أػّبي أخشي ُمُخأػّبي رطج أػّبي ِىخهخ ِحبػشح أعجىع 14-16

     18 6 صا 18   30صا 4 30صا 4 صا 405 وحذاث انتعهُى األصاصُت

                   )إج/إخ( 1و د أ 

 X X 6 2 عب 06   30عب 1 30عب 1 عب 135 الزظبدَبد اٌغُبحخ

 X X 6 2 عب 06   30عب 1 30عب 1 عب 135 اداسح اٌّؤعغبد اٌغُبحُخ

 X X 6 2 عب 06   30عب 1 30عب 1 عب 135 لٍُُإداسح اال

                   وحذاث انتعهُى انًُهجُت

                   )إج/إخ( 1و د َ 

 X X 5 2 30عب 4   30عب 1 30عب 1 30عب 112 اٌزغىَك اٌغُبحٍ

 X X 4 2 عب 03   30عب 1 30عب 1 عب 90 رٕظُُ اٌغُبحخ فٍ اٌدضائش

                   صكتشاقفُتوحذاث انتعهُى اإل

                   )إج/إخ(1و د إ  

 X X 1 1     30عب 1   30عب 22 اٌزحشَش االداسٌ

                   وحذة انتعهُى األقفقُت

                   )إج/إخ(1و د أ ف

ٌغخ أخٕجُخ )اٌٍغخ االٔدٍُضَخ 
 ( 07ٌألػّبي 

 X X 1 1     30عب 1   30عب 22

 X X 1 1   30عب 1     30عب22 (07اإلػالَ اٌٍِ فٍ اٌزغُُش )

     30   30صا 25 30صا1 30صا 10 30صا 7 صا 675 3يجًىع انضذاصٍ 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 4انضذاصٍ

 وحذح اٌزؼٍُُ

اٌحدُ اٌغبػٍ 

 اٌغذاعٍ
 اٌحدُ اٌغبػٍ األعجىػٍ

 األسطذح اٌّؼبًِ
 ٔىع اٌزمُُُ

 إِزحبْ ِزىاطً أػّبي أخشي أػّبي رطجُمُخ أػّبي ِىخهخ ِحبػشح أعجىع 14-16

 األصاصُت وحذاث انتعهُى    
         

 )إج/إخ( 1و د أ 
         

 30عب 1 30عب 1 عب 135 زشؤُخاٌغُبحخ االٌى
 

 X X 6 2 عب 06

 30عب 1 30عب 1 عب 135 اداسح اٌؼبئذاد
 

 X X 6 2 عب 06

 30عب 1 30عب 1 عب 135 اداسح االحذاس
 

 X X 6 2 عب 06

 وحذاث انتعهُى انًُهجُت
         

 )إج/إخ( 1و د َ 
         

 30عب 1 30عب 1 30عب 112 اٌغُبحخ اٌثمبفُخ
 

 X X 5 2 30عب 4

 30عب 1 30عب 1 عب 90 رغىَك اٌىخهبد اٌغُبحُخ
 

 X X 4 2 عب 03
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 وحذاث انتعهُى اإلصكتشاقفُت
         

 )إج/إخ(1و د إ  
         

 30عب 22 اٌّمبوالرُخ
 

 30عب 1
  

1 1 X X 

 وحذة انتعهُى األقفقُت
         

 )إج/إخ(1و د أ ف
         

ٌغخ أخٕجُخ )اٌٍغخ االٔدٍُضَخ 

 (08ػّبي ٌأل
 30عب 22

 
 30عب 1

  
1 1 X X 

 30عب 22 (08اإلػالَ اٌٍِ فٍ اٌزغُُش )
  

 30عب 1
 

1 1 X X 

 30صا25 30صا 1 30صا 10 30صا 07 صا 675 4يجًىع انضذاصٍ 
 

30 
  

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 :5انضذاصٍ س

 وحذح اٌزؼٍُُ

اٌحدُ اٌغبػٍ 

 اٌغذاعٍ
 اٌحدُ اٌغبػٍ األعجىػٍ

 األسطذح اٌّؼبًِ
 ٔىع اٌزمُُُ

 إِزحبْ ِزىاطً أػّبي أخشي أػّبي رطجُمُخ أػّبي ِىخهخ ِحبػشح أعجىع 14-16

                   وحذاث انتعهُى األصاصُت    

                   )إج/إخ( 1و د أ 

 X X 6 2 عب 06   30عب 1 30عب 1 عب 135 اداسح اػّبي اٌغُبحخ اٌذوٌُخ

 X X 6 2 عب 06   30عب 1 30عب 1 عب 135  رغىَك اٌغُبحخ اٌّغزذاِخ

 X X 6 2 عب 06   30عب 1 30عب 1 عب 135 رٕظُُ اٌشحٍخ

                   وحذاث انتعهُى انًُهجُت

                   )إج/إخ( 1و د َ 

 X X 5 2 30عب 04   30عب 1 30عب 1 30عب 112 اٌزشاس و اٌزىخُه 

 X X 4 2 عب 03   30عب 1 30عب 1 عب 90 ِٕهدُخ اٌجحش

                   وحذاث انتعهُى اإلصكتشاقفُت

                   )إج/إخ(1و د إ 

 X X 1 1     30عب 1   30بع 22 اٌمبٔىْ اٌخبص ثبٌغُبحخ

                   وحذة انتعهُى األقفقُت

                   )إج/إخ(1و د أ ف

ٌغخ أخٕجُخ )اٌٍغخ االٔدٍُضَخ 

 (08ٌألػّبي 
 X X 1 1     30عب 1   30عب 22

 X X 1 1   30عب 1     30عب 22 (08اإلػالَ اٌٍِ فٍ اٌزغُُش )

     30   30صا 25 30صا 1 30صا 10 30صا 7 صا 675 5يجًىع انضذاصٍ 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 :6انضذاصٍ س

 األسطذح اٌّؼبًِ اٌحدُ اٌغبػٍ اٌغذاعٍ  

 20 1 30 اٌؼًّ اٌشخظٍ

 10 1 15 اٌزشثض فٍ اٌّؤعغخ

 30 2 675 6يجًىع انضذاصٍ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 المدرسة العميا إلدارة األعمال بتممسانيتضمن تأىيل ، 2021نوفمبر  08مؤرخ في  1191قــرار رقم 

 "ادارة ماليةصص " لنيل شيادة ماستر تخ لضمان التكوين في الطور الثاني
 

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

 .المعّدؿ والمتّمـ القانوف التوجييي لمتعميـ العالي،
 2021 يوليو سنػة 7الموافق  1442ة عاـ ذي القعد 26المػؤرخ في  281-21وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

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

 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األّوؿ عاـ  18المؤّرخ في  77-13نفيذي رقـ وبمقتضى المرسوـ الت -
 ير التعميـ العالي والبحث العممي.الذي يحدد صالحيات وز 

 2016سنة  يونيو 14الموافق  1437رمضاف عاـ  9المؤّرخ في  176-16وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 ممدرسة العميا.األساسي النموذجي لالذي يحدد القانوف 

سنة  فبراير 15 الموافق  1438 عاـ األولى جمادى 18مؤّرخ في   17-86  رقـ  التنفيذي  وبمقتضى المرسـو -
 إلى بتممساف، التسيير وعمـو والتجارية االقتصادية العمـو في المدرسة التحضيرية تحويل  والمتضمف 2017
 األعماؿ. إلدارة عميا مدرسة

ىيل وتشكيمتيا والمتضمف إنشاء المجنة الوطنية لمتأ 2015أبريل سنة  13المؤرخ في  167وبمقتضى القرار رقـ  -
 وصالحياتيا وسيرىا.

والمتضمف إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية  2016أكتوبر سنة  05المؤرخ في  1564وبمقتضى القرار رقـ  -
 رىا.حيتيا وتشكيمتيا وتنظيميا وسيلممدارس العميا حسب الميداف ويحدد صال

ميداف العموـ االقتصادية والتجارية وعموـ  -عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لممدارس العميا وبناءً  -
 .2021جويمية  12 المنعقد في-التسيير

 ُيـقـــــّرر
 

الطور الثاني  ييدؼ ىذا القرار إلى تأىيل المدرسة العميا إلدارة األعماؿ بتممساف لضماف التكويف في المادة األولـى:
 .لنيل شيادة الماستر تخصص "ادارة مالية"

ضمف ميداف العموـ االقتصادية والتجارية وعموـ  يندرج التكويف المذكور في المادة األولى ليذا القرار :2المــادة 
 أكاديمي.  )أ(نوع  تخصص: ادارة مالية، التسيير، فرع : عمـو التسيير،

يداغوجي لنيل شيادة الماستر في "ادارة مالية" بالمدرسة العميا إلدارة األعماؿ بتممساف يحّدد البرنامج الب :3المــادة 
 طبقا لممحق ىذا القرار.

تطبق أحكاـ ىذا القرار عمى دفعات الطمبة المسجميف في الطور الثاني بالمدرسة العميا إلدارة األعماؿ : 4المــادة  
 .2022-2021بتممساف، ابتداءا مف السنة الجامعية

يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف ومدير المدرسة العميا إلدارة األعماؿ بتممساف، كّل فيما يخّصو، : 5المــادة 
 بتطبيق ىذا القرار الذي ينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

 2021نوفمبر  08 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 عبد الباقي بن زيانأ.د 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 المدرسة العميا إلدارة األعمال بتممسانتضمن تأىيل الم  2021نوفمبر  08المؤرخ في  1191قــرار رقم ممحق ال
 "ادارة ماليةن في الطور الثاني لنيل شيادة ماستر تخصص " لضمان التكوي

 1انضذاصٍ س

 وحذة انتعهُى

انحجى انضاعٍ 
 انضذاصٍ

 انحجى انضاعٍ األصبىعٍ
 األرصذة انًعايم

 َىع انتقُُى

 إيتحاٌ يتىاصم أعًال أخري أعًال تطبُقُت أعًال يىجهت يحاضرة أصبىع 14-16

                   وحذاث انتعهُى األصاصُت    

                   )إج/إخ( 1و ث أ 

 X X 5 2 30عب 4   30عب 1 30عب 1 30عب 112 ِجبدئ إداسح األػّبي

 X X 5 2 30عب 4   30عب 1 30عب 1 30عب 112 إداسح اٌدىدح

                   )إج/إخ( 2و ث أ 

     4 2 عب 3   30عب 1 30عب 1 عب 90 خجبَخ اٌّؤعغبد

 X X 4 2 عب 3   30عب 1 30عب 1 عب 90 بػُبد اٌّبٌُخاٌشَ

                   وحذاث انتعهُى انًُهجُت

                   )إج/إخ( 1و ث و 

 X X 4 2 عب 3   30عب 1 30عب 1 عب 90 (1) ثحىس اٌؼٍُّبد

     3 2 30عب 1   30عب 1 30عب 1 30عب 67 ِشالجخ اٌزغُُش واٌزغُش اٌزٕجئٍ

 X X 2 1 30عب 1     30عب 1 عب 45 هدُخإٌّ

                   وحذاث انتعهُى اإلصكتشاقفُت

                   )إج/إخ(1و ث إ 

 X X 1 1       30عب 1 30عب 22 لبٔىْ األػّبي

                   وحذة انتعهُى األقفقُت

                   )إج/إخ(1و ث أ ف

ٔدٍُضَخ ٌغخ أخٕجُخ )اٌٍغخ اال
 (5ٌألػّبي( )

 X X 1 1     30عب 1   30عب 22

 X X 1 1   30عب 1     30عب 22 (5اإلػالَ اٌٍِ فٍ اٌزغُُش )

     30   صا  21 30صا 1 30صا 10 صا 12 صا 675 1يجًىع انضذاصٍ 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 2انضذاصٍ س

 وحذة انتعهُى

انحجى انضاعٍ 
 انضذاصٍ

 انحجى انضاعٍ األصبىعٍ
 األرصذة انًعايم

 َىع انتقُُى

 إيتحاٌ يتىاصم أعًال أخري أعًال تطبُقُت أعًال يىجهت يحاضرة أصبىع 14-16

                   وحذاث انتعهُى األصاصُت    

                   )إج/إخ( 1و ث أ 

 X X 5 2 30عب 4   30عب 1 30عب 1 30عب 112 اإلعزشارُدُخ إداسح األػّبي

 X X 5 2 30عب 4   30عب 1 30عب 1 30عب 112 إداسح اٌّىاسد اٌجششَخ

                   )إج/إخ( 2و ث أ 

     4 2 عب 03   30عب 1 30عب 1 عب 90 إداسح اٌزغىَك

 X X 4 2 عب 03   30عب 1 30عب 1 عب 90 سح ػٍُّبد اإلٔزبجإدا

                   وحذاث انتعهُى انًُهجُت

                   )إج/إخ( 1و ث و 

 X X 3 2 30عب 1   30عب 1 30عب 1 30عب 67 (2ثحىس اٌؼٍُّبد )

     2 2     30عب 1 30عب 1 عب45 إداسح اٌّشبسَغ

 X X 4 1 عب 06       عب 90 رمشَش اٌزشثض

                   وحذاث انتعهُى اإلصكتشاقفُت

                   )إج/إخ(1و ث إ 

 X X 1 1     30عب 1   30عب 22 رحًٍُ اٌجُبٔبد

                   وحذة انتعهُى األقفقُت

                   )إج/إخ(1و ث أ ف

ٌغخ أخٕجُخ )اٌٍغخ االٔدٍُضَخ 

 (6( )ٌألػّبي
 X X 1 1     30عب 1   30عب 22

 X X 1 1   30عب 1     30عب 22 (6اإلػالَ اٌٍِ فٍ اٌزغُُش )

     30   30صا 22 30صا 1 صا 12 صا 9 صا 675 2يجًىع انضذاصٍ 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 3انضذاصٍ 

 وحذة انتعهُى

انحجى انضاعٍ 
 انضذاصٍ

 انحجى انضاعٍ األصبىعٍ
 األرصذة انًعايم

 َىع انتقُُى

 إيتحاٌ يتىاصم أعًال أخري أعًال تطبُقُت أعًال يىجهت يحاضرة أصبىع 14-16

     18 6 صا 18   30صا 4 30صا 4 صا 405 وحذاث انتعهُى األصاصُت

                   )إج/إخ( 1ث أ و 

 X X 6 2 عب 06   30عب 1 30عب 1 عب 135 اٌزحًٍُ اٌّبٌٍ اٌّؼّك

 X X 6 2 عب 06   30عب 1 30عب 1 عب 135 رمُُُ اٌّشبسَغ

 X X 6 2 عب 06   30عب 1 30عب 1 عب 135 إداسح إٌّظّبد

                   وحذاث انتعهُى انًُهجُت

                   )إج/إخ( 1و ث و 

 X X 5 2 30عب 4   30عب 1 30عب 1 30عب 112 اٌزذلُك اٌّبٌٍ

 X X 4 2 عب 03   30عب 1 30عب 1 عب 90 اٌّمبوالرُخ

                   وحذاث انتعهُى اإلصكتشاقفُت

                   )إج/إخ(1و ث إ  

اٌمبٔىْ اٌّزؼٍك ثششوؽ ِّبسعخ 
-04ٔىْ األٔشطخ اٌزدبسَخ )اٌمب

08) 
 X X 1 1     30عب 1   30عب 22

                   وحذة انتعهُى األقفقُت

                   )إج/إخ(1و ث أ ف

ٌغخ أخٕجُخ )اٌٍغخ االٔدٍُضَخ 
 ٌألػّبي( 

 X X 1 1     30عب 1   30عب 22

 X X 1 1   30عب 1     30عب22 (7اإلػالَ اٌٍِ فٍ اٌزغُُش )

     30   30صا 25 30صا1 30صا 10 30صا 7 صا 675 3 يجًىع انضذاصٍ
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 4انضذاصٍ 

 وحذة انتعهُى

انحجى انضاعٍ 
 انضذاصٍ 

 انحجى انضاعٍ األصبىعٍ
 األرصذة انًعايم

 َىع انتقُُى

 إيتحاٌ يتىاصم أعًال أخري أعًال تطبُقُت أعًال يىجهت يحاضرة أصبىع  14-16

                   وحذاث انتعهُى األصاصُت    

                   )إج/إخ( 1و ث أ 

 X X 6 2 عب 06   30عب 1 30عب 1 عب 135 إداسح اٌزذفمبد إٌمذَخ

 X X 6 2 عب 06   30عب 1 30بع 1 عب 135 ِحبعجخ اٌششوبد

 X X 6 2 عب 06   30عب 1 30عب 1 عب 135 هٕذعخ ِبٌُخ

                   وحذاث انتعهُى انًُهجُت

                   )إج/إخ( 1و ث و 

 X X 5 2 30عب 4   30عب 1 30عب 1 30عب 112 رغُُش ثٕىٍ

 X X 4 2 عب 03   30عب 1 30عب 1 عب 90 إٌظشَبد اٌّبٌُخ

                   وحذاث انتعهُى اإلصكتشاقفُت

                   )إج/إخ(1و ث إ  

 X X 1 1     30عب 1   30عب 22 االرظبي واٌزحشَش اإلداسٌ

                   وحذة انتعهُى األقفقُت

                   )إج/إخ(1و ث أ ف

ٌغخ أخٕجُخ )اٌٍغخ االٔدٍُضَخ 
 (1ٌٍّبٌُخ( )

 X X 1 1     30عب 1   30عب 22

 X X 1 1   30عب 1     30عب 22 (8اإلػالَ اٌٍِ فٍ اٌزغُُش )

     30   30صا25 30صا 1 30صا 10 30صا 07 صا 675 4يجًىع انضذاصٍ 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 5انضذاصٍ س

 وحذح اٌزؼٍُُ
اٌحدُ اٌغبػٍ 

 اٌغذاعٍ
 اٌحدُ اٌغبػٍ األعجىػٍ

 األسطذح اٌّؼبًِ
 ٔىع اٌزمُُُ

 إِزحبْ ِزىاطً أػّبي أخشي أػّبي رطجُمُخ أػّبي ِىخهخ ِحبػشح أعجىع 14-16

                   وحذاد اٌزؼٍُُ األعبعُخ    

                   )إج/إخ( 1و د أ 

 X X 6 2 عب 06   30عب 1 30عب 1 عب 135 إداسح ِظبدس اٌزّىًَ

 X X 6 2 عب 06   30عب 1 30عب 1 عب 135  أعىاق سأط اٌّبي

 X X 6 2 عب 06   30عب 1 30عب 1 عب 135 إداسح اٌّحفظخ اٌّبٌُخ
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                   وحذاد اٌزؼٍُُ إٌّهدُخ

                   )إج/إخ( 1و د َ 

 X X 5 2 30عب 04   30عب 1 30عب 1 30عب 112 حىوّخ اٌششوبد 

 X X 4 2 عب 03   30عب 1 30عب 1 عب 90 ِٕهدُخ اٌجحش اٌؼٍٍّ 

                   وحذاد اٌزؼٍُُ اإلعىزشبفُخ

                   )إج/إخ(1و د إ 

 X X 1 1     30عب 1   30عب 22 لبٔىْ إٌّبصػبد اٌدجبئُخ

                   وحذح اٌزؼٍُُ األفمُخ

                   )إج/إخ(1و د أ ف

ٌغخ أخٕجُخ )اٌٍغخ االٔدٍُضَخ 

 (2ٌٍّبٌُخ()
 X X 1 1     30عب 1   30عب 22

 X X 1 1   30عب 1     30عب 22 (9اإلػالَ اٌٍِ فٍ اٌزغُُش )

     30   30صا 25 30صا 1 30صا 10 30صا 7 صا 675 5يجًىع انضذاصٍ 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 6انضذاصٍ س

 األرصذة انًعايم انحجى انضاعٍ انضذاصٍ  

 20 1 30 انعًم انشخصٍ

 10 1 15 انتربص قفٍ انًؤصضت

 30 2 675 6يجًىع انضذاصٍ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 المدرسة العميا إلدارة األعمال بتممسانيتضمن تأىيل ، 2021نوفمبر  08مؤرخ في  1192قــرار رقم 

 "التسويق الغذائيلنيل شيادة ماستر تخصص " لضمان التكوين في الطور الثاني
 

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

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

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

 وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه.المتضمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس 
 2013يناير سنة  30الموافق  1434عاـ ربيع األّوؿ  18المؤّرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

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

 األساسي النموذجي لممدرسة العميا.الذي يحدد القانوف 
سنة  فبراير 15 الموافق 1438 عاـ األولى جمادى 18مؤّرخ في 17-86 رقـ  التنفيذي  وبمقتضى المرسـو -

 إلى بتممساف، التسيير وعمـو والتجارية االقتصادية العمـو في المدرسة التحضيرية  تحويل  والمتضمف 2017
 .األعماؿ إلدارة عميا مدرسة

المجنة الوطنية لمتأىيل وتشكيمتيا والمتضمف إنشاء  2015أبريل سنة  13المؤرخ في  167وبمقتضى القرار رقـ  -
 .وصالحياتيا وسيرىا
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والمتضمف إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية  2016أكتوبر سنة  05المؤرخ في  1564وبمقتضى القرار رقـ  -
 حيتيا وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا.لممدارس العميا حسب الميداف ويحدد صال

ميداف العمـو االقتصادية والتجارية وعموـ -ة الوطنية لممدارس العمياعمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجي وبناءً  -
 .2021جويمية  12المنعقد في -التسيير

 

 ُيـقـــــّرر
 

بتممساف لضماف التكويف في الطور الثاني  ييدؼ ىذا القرار إلى تأىيل المدرسة العميا إلدارة األعماؿ المادة األولـى:
 .ق الغذائي"لنيل شيادة الماستر تخصص "التسوي

يندرج التكويف المذكور في المادة األولى ليذا القرار ضمف ميداف العموـ االقتصادية والتجارية وعموـ  :2المــادة 
 أكاديمي.  )أ(نوع  تخصص: التسويق الغذائي، التسيير، فرع: العمـو التجارية،

ويق الغذائي" بالمدرسة العميا إلدارة األعماؿ يحّدد البرنامج البيداغوجي لنيل شيادة الماستر في "التس :3المــادة 
 بتممساف طبقا لممحق ىذا القرار.

تطبق أحكاـ ىذا القرار عمى دفعات الطمبة المسجميف في الطور الثاني بالمدرسة العميا إلدارة األعماؿ  :4المــادة 
 .2022-2021بتممساف ، ابتداءا مف السنة الجامعية

ـ لمتعميـ والتكويف ومدير المدرسة العميا إلدارة األعماؿ بتممساف، كّل فيما يخّصو، يكمف المدير العا :5المــادة 
 .بتطبيق ىذا القرار الذي ينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي

 2021نوفمبر  08 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 المدرسة العميا إلدارة األعمال بتممسانتضمن تأىيل الم  2021نوفمبر  08مؤرخ في ال 1192 قــرار رقمممحق ال
 ستر تخصص "التسويق الغذائي"لنيل شيادة ما لضمان التكوين في الطور الثاني

 انضذاصٍ األول

 وحذة انتعهُى

انحجى انضاعٍ 

 انضذاصٍ 
 انحجى انضاعٍ األصبىعٍ

 األرصذة انًعايم
 َىع انتقُُى

 إيتحاٌ يتىاصم أعًال أخري أعًال تطبُقُت أعًال يىجهت يحاضرة أصبىع  14-16

                   وحذاث انتعهُى األصاصُت    

                   )إج/إخ( 1و ث أ 

 ✓ ✓ 5 2 04,5   1,5 1,5 112,5 ِجبدئ إداسح األػّبي

 ✓ ✓ 5 2 04,5   1,5 1,5 112,5 إداسح اٌدىدح

                   )إج/إخ( 2و ث أ 

 ✓ ✓ 4 2 3   1,5 1,5 90 خجبَخ اٌّؤعغبد

 ✓ ✓ 4 2 3   1,5 1,5 90 اٌشَبػُبد اٌّبٌُخ

                   جُتوحذاث انتعهُى انًُه

 ✓ ✓ 4 2 3   1,5 1,5 90 (01ثحىس اٌؼٍُّبد )

 ✓ ✓ 3 2 01,5   1,5 1,5 67,5 ِشالجخ اٌزغُُش واٌزغُُش اٌزٕجؤٌ

 ✓ ✓ 2 2 01,5   - 1,5 45 ِٕهدُخ اٌجحش

                   وحذاث انتعهُى اإلصتكشاقفُت

 ✓ ✓ 1 1 -   - 1,5 22,5 لبٔىْ األػّبي

                   عهُى األقفقُتوحذة انت

 ✓ ✓ 1 1 -   1,5 - 22,5 (05ٌغخ أخٕجُخ )إٔدٍُضَخ 

 ✓ ✓ 1 1 - 1,5 - - 22,5 (05اإلػالَ اٌٍِ )

     30   21 1,5 10,5 12 675 01يجًىع انضذاصٍ 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 انضذاصٍ انثاٍَ:

 وحذة انتعهُى

انحجى انضاعٍ 

 انضذاصٍ 
 انحجى انضاعٍ األصبىعٍ

 األرصذة انًعايم
 َىع انتقُُى

 إيتحاٌ يتىاصم أعًال أخري أعًال تطبُقُت أعًال يىجهت يحاضرة أصبىع  14-16

                   وحذاث انتعهُى األصاصُت    

                   )إج/إخ( 1و ث أ 

 ✓ ✓ 5 2 04,5   1,5 1,5 112,5 إداسح األػّبي اإلعزشارُدُخ

 ✓ ✓ 5 2 04,5   1,5 1,5 112,5 إداسح األػّبي اٌّىاسد اٌجششَخ

                   )إج/إخ( 2و ث أ 

 ✓ ✓ 4 2 3   1,5 1,5 90 رغىَك إداسح األػّبي

 ✓ ✓ 4 2 3   1,5 1,5 90 جإداسح ػٍُّبد اإلٔزب

                   وحذاث انتعهُى انًُهجُت

 ✓ ✓ 3 2 01,5   1,5 1,5 67,5 (02ثحىس اٌؼٍُّبد )

 ✓ ✓ 2 2 -   1,5 1,5 45 إداسح اٌّشبسَغ

     4 2 6   - - 90 رمشَش رشثض

                   وحذاث انتعهُى اإلصتكشاقفُت

 ✓ ✓ 1 1 -   1,5 - 22,5 رحًٍُ اٌجُبٔبد

                   وحذة انتعهُى األقفقُت

ٌغخ أخٕجُخ )إٔدٍُضَخ األػّبي 

06) 
22,5 - 1,5   - 1 1 ✓ ✓ 

 ✓ ✓ 1 1 - 1,5 - - 22,5 (06اإلػالَ اٌٍِ ٌٍزغُُش )

     30   22,5 1,5 12 9 675 02يجًىع انضذاصٍ 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 السداسً الثالث

 وحدة التعلٌم
الحجم الساعً 

 السداسً 
 الحجم الساعً األسبوعً

 األرصدة المعامل
 نوع التقٌٌم

 إمتحان متواصل أعمال أخرى أعمال تطبٌقٌة أعمال موجهة محاضرة أسبوع  04-06
                   وحدات التعلٌم األساسٌة    

 تحلٌل األسواق الزراعٌة 
  والغذائٌة

135 1,5 1,5   6 2 6 ✓ ✓ 

مإسسات الصناعة 
 الغذائٌة فً الجزائر

135 1,5 1,5   6 2 6 ✓ ✓ 

 ✓ ✓ 6 2 6   1,5 1,5 135 نظم معلومات التسٌٌر

                   وحدات التعلٌم المنهجٌة
الدولٌة للمنتجات  التجارة

 الزراعٌة
112,5 1,5 1,5   04,5 1 5 ✓ ✓ 

 ✓ ✓ 3 1 3   1,5 1,5 67,5 األمن الغذائً العالمً

                   وحدات التعلٌم اإلستكشافٌة

 ✓ ✓ 2 1 01,5   - 1,5 45 نظم الغذاء العالمٌة

                   وحدة التعلٌم األفقٌة
)إنجلٌزٌة لغة أجنبٌة 

 (17األعمال 
22,5 1,5 -   - 1 1 ✓ ✓ 

 ✓ ✓ 1 1 - 1,5 - - 22,5 (17)اإلعالم اآللً للتسٌٌر 

     30   0555 1,5 7,5 10,5 675 43مجموع السداسً 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 انضذاصٍ انرابع

 وحذة انتعهُى

انحجى انضاعٍ 

 انضذاصٍ 
 انحجى انضاعٍ األصبىعٍ

 األرصذة انًعايم
 َىع انتقُُى

 إيتحاٌ يتىاصم أعًال أخري أعًال تطبُقُت أعًال يىجهت يحاضرة أصبىع  14-16

                   وحذاث انتعهُى األصاصُت    

 ✓ ✓ 6 2 6   1,5 1,5 135 اٌزغىَك ودساعخ اٌغىق

 ✓ ✓ 6 2 6   1,5 1,5 135 رخطُؾ اٌزغىَك اٌغزائٍ 

ِؼبَُش، إداسح وخىدح 

 إٌّزدبد اٌغزائُخ 
135 1,5 1,5   6 2 6 ✓ ✓ 
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                   وحذاث انتعهُى انًُهجُت

 ✓ ✓ 5 1 04,5   1,5 1,5 112,5 اثزىبساد اٌزغىَك اٌغزائٍ

 ✓ ✓ 3 1 3   1,5 1,5 67,5 اٌزششَغ ولبٔىْ اٌّغزهٍه

                   وحذاث انتعهُى اإلصتكشاقفُت

 ✓ ✓ 2 1 -   1,5 - 45 اإلحظبء اٌزطجُمٍ

 ✓   1 1 -   - 1,5 22,5 ِششوع اٌزغىَك اٌغزائٍ

                   وحذة انتعهُى األقفقُت

ٌغخ أخٕجُخ )إٔدٍُضَخ األػّبي 

08) 
22,5 1,5 -   - 1 1 ✓ ✓ 

     30   2505   0705 1005 675 04ذاصٍ يجًىع انض

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 انضذاصٍ انخايش

 وحذة انتعهُى

انحجى انضاعٍ 

 انضذاصٍ 
 انحجى انضاعٍ األصبىعٍ

 األرصذة انًعايم
 انتقُُىَىع 

 إيتحاٌ يتىاصم أعًال أخري أعًال تطبُقُت أعًال يىجهت يحاضرة أصبىع  14-16

                   وحذاث انتعهُى األصاصُت    

اعزشارُدُخ اٌزغىَك اٌغزائٍ 

 وِشالجزه
135 1,5 1,5   6 2 6 ✓ ✓ 

 ✓ ✓ 6 2 6   1,5 1,5 135 أٔظّخ رىصَغ اٌّىاد اٌغزائُخ

 ✓ ✓ 6 2 6   1,5 1,5 135 ئٍ ٌٍّغزهٍهاٌغٍىن اٌغزا

                   وحذاث انتعهُى انًُهجُت

االرظبالد اٌزغىَمُخ ٌّؤعغبد 

 اٌظٕبػخ اٌغزائُخ 
112,5 1,5 1,5   0445 2 5 ✓ ✓ 

 ✓ ✓ 4 1 3   1,5 1,5 90 ِٕهدُخ اٌجحش اٌؼٍٍّ

                   وحذاث انتعهُى اإلصتكشاقفُت

 ✓ ✓ 1 1 -   1,5 - 22,5 ٌٍ ٌألغزَخاٌزغىَك اٌذو

                   وحذة انتعهُى األقفقُت

 ✓ ✓ 1 1 -   1,5 - 22,5 (09ٌغخ أخٕجُخ )إٔدٍُضَخ األػّبي 

 ✓ ✓ 1 1 - 1,5 - - 22,5 (09اإلػالَ اٌٍِ ٌٍزغُُش )

     30   25,5 1,5 10,5 07,5 675 05يجًىع انضذاصٍ 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
    انضذاصٍ انضادس :

 األرصذة انًعايم انحجى انضاعٍ األصبىعٍ  

 20 1 30 انعًم انشخصٍ 

 10 1 15 انتربص قفٍ انًؤصضت

 30 2 صا 675 06يجًىع انضذاصٍ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يتضمن تأىيل المدرسة العميا لممحاسبة والمالية بقسنطينة، 2021نوفمبر  08مؤرخ في  1193قــرار رقم 

 لنيل شيادة ماستر تخصص "مالية المؤسسة" لضمان التكوين في الطور الثاني
 

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

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

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

 .المتضمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه
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 2013ناير سنة ي 30الموافق  1434ربيع األّوؿ عاـ  18المؤّرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي

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

 سنة فبراير 15 الموافق 1438جمادى االولى عاـ 18 في  المؤّرخ  17-87رقـ التنفيذيّ  وبمقتضى المرسـو -
 إلى بقسنطينة، التسيير وعمـو والتجارية االقتصادية العمـو في المدرسة التحضيرية تحويل المتضمف 2017
 .والمالية لممحاسبة عميا مدرسة

أىيل وتشكيمتيا والمتضمف إنشاء المجنة الوطنية لمت 2015أبريل سنة  13المؤرخ في  167وبمقتضى القرار رقـ  -
 وصالحياتيا وسيرىا.

والمتضمف إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية  2016أكتوبر سنة  05المؤرخ في  1564وبمقتضى القرار رقـ  -
 حيتيا وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا.لممدارس العميا حسب الميداف ويحدد صال

ميداف العمـو االقتصادية والتجارية وعموـ -العمياعمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لممدارس  وبناءً  -
 .2021جويمية  12المنعقد في -التسيير

 ُيـقـــــّرر
 

ييدؼ ىذا القرار إلى تأىيل المدرسة العميا لممحاسبة والمالية بقسنطينة لضماف التكويف في الطور  المادة األولـى:
 .الثاني لنيل شيادة الماستر تخصص "مالية المؤسسة"

يندرج التكويف المذكور في المادة األولى ليذا القرار ضمف ميداف العموـ االقتصادية والتجارية وعموـ  :2ادة المــ
 أكاديمي.  )أ(التسيير، فرع. : محاسبة و مالية ،تخصص مالية المؤسسة ،نوع 

سة العميا لممحاسبة و المالية يحّدد البرنامج البيداغوجي لنيل شيادة الماستر في " مالية المؤسسة " بالمدر  :3المــادة 
 بقسنطينة طبقا لممحق ىذا القرار.

تطبق أحكاـ ىذا القرار عمى دفعات الطمبة المسجميف في الطور الثاني بالمدرسة العميا لممحاسبة : 4 المــادة 
 .2022-2021والمالية بقسنطينة ، ابتداءا مف السنة الجامعية

والتكويف ومدير المدرسة العميا لممحاسبة والمالية بقسنطينة، كّل فيما يخّصو،  يكمف المدير العاـ لمتعميـ :5المــادة 
 بتطبيق ىذا القرار الذي ينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

 2021نوفمبر  08 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 المدرسة العلٌا للمحاسبة والمالٌة بقسنطٌنةالمتضمن تأهٌل  2021نوفمبر  08المؤرخ في  1193رقم  قرارملحق ال

 تخصص "مالٌة المؤسسة"لضمان التكوٌن فً الطور الثانً لنٌل شهادة ماستر 
 انضذاصٍ األول

 ؽشَمخ اٌزمُُُ

 اٌّؼبِالد األسطذح

 اٌحدُ اٌغبػٍ األعجىػٍ
اٌحدُ اٌغبػٍ ٌٍغذاعٍ  )اٌحدُ 

 أعجىع( 15اٌغبػٍ األعجىػٍ*
 اٌىحذح اٌزؼٍُُّخ

 ِغزّش اِزحبْ
ػًّ 

 شخظٍ

أػّبي 

 ِىخهخ

أػّبي 

 رطجُمخ
 اٌّدّىع دسوط

ػًّ 

 شخظٍ
 حؼىسٌ

 اٌىحذح اٌزؼٍُُّخ األعبعُخ 202:30 247:30 450:00 7:30 0:00 6:00 16:30 9 18    

 ٔمذَخ اٌزحًٍُ واٌغُبعبد 45:00 55:00 100:00 01:30 - 01:30 03:40 2 4 40% 60%

 الزظبد و رمُٕبد ثٕىُخ 45:00 55:00 100:00 01:30 - 01:30 03:40 2 4 40% 60%
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 خجبَخ اٌّؤعغخ 45:00 55:00 100:00 01:30 - 01:30 03:40 2 4 40% 60%

 الزظبد ِؤعغخ 22:30 27:30 50:00 01:30 - - 01:50 1 2 - 100%

 1ِحبعجخ ِؼّمخ  45:00 55:00 100:00 01:30 - 01:30 03:40 2 4 40% 60%

 اٌىحذح اٌزؼٍُُّخ إٌّهدُخ 105:00 120:00 225:00 3:00 0:00 4:00 8:00 5 9    

 1سَبػُبد ِبٌُخ  60:00 65:00 125:00 01:30 - 02:30 04:20 3 5 40% 60%

 إحظبء رطجُمٍ  45:00 55:00 100:00 01:30 - 01:30 03:40 2 4 40% 60%

اٌىحذاد اٌزؼٍُُّخ  67:30 7:30 75:00 01:30 0:00 3:00 0:30 3 3    

 االعزىشبفُخ واألفمُخ

 لبٔىْ االػّبي  22:30 02:30 25:00 01:30 - - 00:10 1 1 - 100%

ٌغخ أدٍُضَخ ِزخظظخ   22:30 02:30 25:00  - 01:30 00:10 1 1 40% 60%

 فٍ االلزظبد واٌّبٌُخ

ٌغخ فشٔغُخ ِزخظظخ فٍ  22:30 02:30 25:00  - 01:30 00:10 1 1 40% 60%

 االلزظبد واٌّبٌُخ

 1يجًىع انضذاصٍ  375:00 375:00 750:00 12:00 0:00 13:00 25:00 17 30    

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  2انضذاصٍ س 

 ؽشَمخ اٌزمُُُ

 اٌّؼبِالد األسطذح

 اٌحدُ اٌغبػٍ األعجىػٍ
اٌحدُ اٌغبػٍ ٌٍغذاعٍ  )اٌحدُ اٌغبػٍ 

 أعجىع( 15األعجىػٍ*
 اٌىحذح اٌزؼٍُُّخ

 ِغزّش اِزحبْ
ػًّ 

 شخظٍ

أػّبي 

 رطجُمخ

أػّبي 

 ِىخهخ
 اٌّدّىع دسوط

ػًّ 

 شخظٍ
 حؼىسٌ

 اٌىحذح اٌزؼٍُُّخ األعبعُخ 202:30 247:30 450:00 7:30 6:00 0:00 16:30 9 18    

 أعىاق ِبٌُخ 45:00 55:00 100:00 1:30 1:30 - 3:40 2 4 40% 60%

 رغُُش ِبٌٍ ِؼّك 45:00 55:00 100:00 1:30 1:30 - 3:40 2 4 40% 60%

 خجبَخ اٌّؤعغخ 45:00 55:00 100:00 1:30 1:30 - 3:40 2 4 40% 60%

 الزظبد ِؤعغخ 22:30 27:30 50:00 1:30 - - 1:50 1 2 - 100%

 2ِحبعجخ ِؼّمخ  45:00 55:00 100:00 1:30 1:30 - 3:40 2 4 40% 60%

 اٌىحذح اٌزؼٍُُّخ إٌّهدُخ 105:00 120:00 225:00 3:00 2:30 1:30 8:00 5 9    

 2بٌُخ سَبػُبد ِ 60:00 65:00 125:00 1:30 2:30 - 4:20 3 5 40% 60%

60% 40% 4 2 3:40 1:30 - 1:30 100:00 55:00 45:00 
إحظبء رطجُك ثبعزخذاَ 

 ثشٔبِح

    3 3 0:30 0:00 3:00 1:30 75:00 7:30 67:30 
اٌىحذاد اٌزؼٍُُّخ 

 االعزىشبفُخ واألفمُخ

100% - 1 1 0:10 - - 1:30 25:00 2:30 22:30 
ولبئغ اٌزُّٕخ االلزظبدَخ 

 فٍ اٌدضائش

60% 40% 1 1 0:10 - 1:30 - 25:00 2:30 22:30 
ٌغخ أدٍُضَخ ِزخظظخ 

 اٌّبٌُخ فٍ االلزظبد و

60% 40% 1 1 0:10 - 1:30 - 25:00 2:30 22:30 
ٌغخ فشٔغُخ ِزخظظخ 

 فٍ االلزظبد و اٌّبٌُخ

 2يجًىع انضذاصٍ  375:00 375:00 750:00 12:00 11:30 1:30 25:00 17 30  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  3انضذاصٍ س 

 ؽشَمخ اٌزمُُُ

 اٌّؼبِالد األسطذح

 اٌحدُ اٌغبػٍ األعجىػٍ
اٌحدُ اٌغبػٍ ٌٍغذاعٍ  )اٌحدُ 

 أعجىع( 15اٌغبػٍ األعجىػٍ*
 اٌىحذح اٌزؼٍُُّخ

 ِغزّش اِزحبْ
ػًّ 

 شخظٍ

أػّبي 

 رطجُمخ

أػّبي 

 ِىخهخ
 اٌّدّىع دسوط

ػًّ 

 شخظٍ
 حؼىسٌ

 اٌىحذح اٌزؼٍُُّخ األعبعُخ 202:30 247:30 450:00 7:30 6:00 0:00 16:30 9 18 - -

 ِبٌُخ دوٌُخ 45:00 55:00 100:00 1:30 1:30 - 3:40 2 4 40% 60%

 ِشالجخ اٌزغُُش ورغُُش اٌّىاصٔبد 45:00 55:00 100:00 1:30 1:30 - 3:40 2 4 40% 60%

 ش اٌخضَٕخرغُُ 45:00 55:00 100:00 1:30 1:30 - 3:40 2 4 40% 60%

 اٌزّىَالد اٌّزخظظخ 45:00 55:00 100:00 1:30 1:30 - 3:40 2 4 40% 60%

 رمُٕبد اٌزإُِٔبد 22:30 27:30 50:00 1:30 - - 1:50 1 2 - 100%

 اٌىحذح اٌزؼٍُُّخ إٌّهدُخ 105:00 120:00 225:00 3:00 2:30 1:30 8:00 5 9 - -

60% 40% 2 1 1:50 1:30 - - 50:00 3:30 22:30 
اٌزّثًُ اٌخطٍ   Excel ِزمذَ

 ثبعزخذاَ

 ثحىس اٌؼٍُّبد 13:30 13:30 75:00 1:30 1:00 - 2:30 2 3 40% 60%

 الزظبد لُبعٍ ِبٌٍ 45:00 55:00 100:00 1:30 1:30 - 3:40 2 4 40% 60%
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 اٌىحذاد اٌزؼٍُُّخ االعزىشبفُخ واألفمُخ 67:30 7:30 75:00 1:30 3:00 0:00 0:30 3 3 - -

 رغُُش اٌّىاسد اٌجششَخ 45:00:00 5:00 50:00 1:30 1:30 - 0:20 2 2 - 100%

60% 40% 1 1 0:10 - 1:30 - 25:00 2:30 22:30 
ٌغخ أدٍُضَخ ِزخظظخ فٍ 

 االلزظبد واٌّبٌُخ

 3يجًىع انضذاصٍ  375:00 00 :375 750:00 12:00 11:30 1:30 25:00 17 30 -

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  4انضذاصٍ س 

 ؽشَمخ اٌزمُُُ

 اٌّؼبِالد األسطذح

 اٌحدُ اٌغبػٍ األعجىػٍ
اٌحدُ اٌغبػٍ ٌٍغذاعٍ  )اٌحدُ 

 أعجىع( 15اٌغبػٍ األعجىػٍ*
 اٌىحذح اٌزؼٍُُّخ

 ِغزّش اِزحبْ
ػًّ 

 شخظٍ

أػّبي 

 رطجُمخ

أػّبي 

 ِىخهخ
 اٌّدّىع دسوط

ػًّ 

 شخظٍ
 حؼىسٌ

 اٌىحذح اٌزؼٍُُّخ األعبعُخ 202:30 247:30 450:00 7:30 6:00 0:00 16:30 9 18 - -

 ِشالجخ اٌزغُُش ورغُُش اٌّىاصٔبد 45:00 55:00 100:00 1:30 1:30 - 3:40 2 4 40% 60%

 إداسح اٌّخبؽش اٌّبٌُخ 45:00 55:00 100:00 1:30 1:30 - 3:40 2 4 40% 60%

 ُُُ اٌّؤعغخرم 45:00 55:00 100:00 1:30 1:30 - 3:40 2 4 40% 60%

 ٔظشَخ اٌخطش 45:00 55:00 100:00 1:30 1:30 - 3:40 2 4 40% 60%

 ِبٌُخ ػّىُِخ 22:30 27:30 50:00 1:30 - - 1:50 1 2   100%

 اٌىحذح اٌزؼٍُُّخ إٌّهدُخ 105:00 120:00 225:00 3:00 1:30 2:30 8:00 5 9 - -

60% 40% 2 1 1:50 1:30 - - 50:00 27:30 22:30 
اٌزّثًُ اٌخطٍ   Excel ِزمذَ

 ثبعزخذاَ

 ِٕهدُخ اٌجحش 45:00 55:00 100:00 1:30 1:30 - 3:40 2 4 40% 60%

 لبػذح اٌجُبٔبد اٌّزمذِخ 37:30 37:30 75:00 1:30 - 1:00 2:30 2 3 40% 60%

 اٌىحذاد اٌزؼٍُُّخ االعزىشبفُخ واألفمُخ 67:30 7:30 75:00 0:00 1:30 3:00 0:30 3 3 - -

 اٌزشثض فٍ اٌّؤعغخ 45:00 5:00 50:00 - - 3:00 0:20 2 2 100% -

60% 40% 1 1 0:10 - 1:30 - 25:00 2:30 22:30 
ٌغخ أدٍُضَخ ِزخظظخ فٍ 

 االلزظبد واٌّبٌُخ

 4يجًىع انضذاصٍ  375:00 375:00 750:00 10:30 9:00 5:30 25:00 17 30 -

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  5ذاصٍ س انض

 ؽشَمخ اٌزمُُُ

 اٌّؼبِالد األسطذح

 اٌحدُ اٌغبػٍ األعجىػٍ
اٌحدُ اٌغبػٍ ٌٍغذاعٍ  )اٌحدُ 

 أعجىع( 15اٌغبػٍ األعجىػٍ*
 اٌىحذح اٌزؼٍُُّخ

 ِغزّش اِزحبْ
ػًّ 

 شخظٍ

أػّبي 

 رطجُمخ

أػّبي 

 ِىخهخ
 اٌّدّىع دسوط

ػًّ 

 شخظٍ
 حؼىسٌ

 اٌىحذح اٌزؼٍُُّخ األعبعُخ 202:30 247:30 450:00 7:30 6:00 0:00 16:30 9 18    

 رغُُش اٌّشبسَغ 45:00 55:00 100:00 1:30 1:30 - 3:40 2 4 40% 60%

 اٌّحبعجخ اٌخبطخ 67:30 82:30 150:00 3:00 1:30 - 5:30 3 6 40% 60%

 أشبء واعزشخبع اٌّؤعغخ 45:00 55:00 100:00 1:30 1:30 - 3:40 2 4 40% 60%

 اٌزوبء االلزظبدٌ 45:00 55:00 100:00 1:30 1:30 - 3:40 2 4 40% 60%

 اٌىحذح اٌزؼٍُُّخ إٌّهدُخ 105:00 120:00 225:00 5:30 1:30 0:00 8:00 5 9    

 ٍِزمُبد حىي االحذاس االلزظبدَخ 37:30 37:30 75:00 2:30 - - 2:30 2 3 100% -

 ُؾ ِىاسد اٌّؤعغخثشِدُبد رخط 22:30 27:30 50:00 1:30 - - 1:50 1 2 40% 60%

 رحًٍُ اٌجُبٔبد 45:00 55:00 100:00 1:30 1:30 - 3:40 2 4 40% 60%

 اٌىحذاد اٌزؼٍُُّخ االعزىشبفُخ واألفمُخ 67:30 7:30 75:00 1:30 3:00 0:00 0:30 3 3    

 لبٔىْ االعزثّبس 22:30 2:30 25:00 1:30 - - 0:10 1 1 - 100%

60% 40% 1 1 0:10 - 1:30 - 25:00 2:30 22:30 
ٌغخ أدٍُضَخ ِزخظظخ فٍ 

 االلزظبد واٌّبٌُخ

 فشٔغُخ األػّبي 22:30 2:30 25:00 - 1:30 - 0:10 1 1 40% 60%

 5يجًىع انضذاصٍ 375:00 375:00 750:00 14:30 10:30 0:00 25:00 17 30  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ةاألرصد المعامالت الحجم الساعً 

 27 14 525 عمل شخصً

 3 3 225 تربص فً المؤسسة

       آخر

 30 17 750 مجموع السداسً السادس

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 المدرسة العميا لممحاسبة والمالية بقسنطينةيتضمن تأىيل ، 2021نوفمبر  08مؤرخ في  1194قــرار رقم 
 لنيل شيادة ماستر تخصص "محاسبة وتدقيق محاسبي" انيلضمان التكوين في الطور الث

 

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

 .المعّدؿ والمتّمـ القانوف التوجييي لمتعميـ العالي،
 2021 يوليو سنػة 7الموافق  1442ذي القعدة عاـ  26المػؤرخ في  281-21ـ وبمقتضى المرسـو الرئاسي رق -

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

 .الدكتوراه المتضمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األّوؿ عاـ  18المؤّرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

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

 األساسي النموذجي لممدرسة العميا.يحدد القانوف الذي 
 2017 سنة فبراير 15الموافق 1438جمادى االولى عاـ 18 في المؤّرخ 17-87رقـ التنفيذيّ  وبمقتضى المرسـو -

 عميا مدرسة إلى بقسنطينة، التسيير وعموـ والتجارية االقتصادية العموـ في التحضيرية المدرسة تحويل المتضمف
 مالية.وال لممحاسبة

والمتضمف إنشاء المجنة الوطنية لمتأىيل وتشكيمتيا  2015أبريل سنة  13المؤرخ في  167بمقتضى القرار رقـ  -
 وسيرىا. وصالحياتيا

والمتضمف إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية  2016أكتوبر سنة  05المؤرخ في  1564وبمقتضى القرار رقـ  -
 يتيا وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا.حلممدارس العميا حسب الميداف ويحدد صال

ميداف العمـو االقتصادية والتجارية وعموـ -عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لممدارس العميا بناءً و  -
 .2021جويمية  12المنعقد في -التسيير

 ُيـقـــــّرر
الية بقسنطينة لضماف التكويف في الطور ييدؼ ىذا القرار إلى تأىيل المدرسة العميا لممحاسبة و الم المادة األولـى:

 .الثاني لنيل شيادة الماستر تخصص "محاسبة و تدقيق محاسبي"
يندرج التكويف المذكور في المادة األولى ليذا القرار ضمف ميداف العموـ االقتصادية والتجارية وعموـ  :2المــادة 

 أكاديمي.  )أ(نوع  تخصص محاسبة وتدقيق محاسبي، التسيير، فرع: محاسبة ومالية،
يحّدد البرنامج البيداغوجي لنيل شيادة الماستر في "محاسبة و تدقيق محاسبي" بالمدرسة العميا لممحاسبة  :3المــادة 

 والمالية بقسنطينة طبقا لممحق ىذا القرار.
ميا لممحاسبة والمالية تطبق أحكاـ ىذا القرار عمى دفعات الطمبة المسجميف في الطور الثاني بالمدرسة الع :4المــادة 

 .2022-2021بقسنطينة ، ابتداءا مف السنة الجامعية
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يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف ومدير المدرسة العميا لممحاسبة والمالية بقسنطينة، كّل فيما يخّصو،  :5 المــادة
 بتطبيق ىذا القرار الذي ينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي

 2021نوفمبر  08 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 المدرسة العميا لممحاسبة والمالية بقسنطينةتضمن تأىيل الم 2021نوفمبر  08المؤرخ في  1194قــرار رقم 
 "محاسبة وتدقيق محاسبيتخصص " ماستر شيادة لنيل لضمان التكوين في الطور الثاني

 

 :0السداسً س

 طرٌقة التقٌٌم
 معامل رصٌد

 أسبوع( 15الحجم الساعً للسداسً) الحجم الساعً األسبوعً

 وحدات التعلٌم
 مستمر امتحان

عمل 
 صًشخ

 المجموع دروس موجهة تطبٌقً
عمل 
 شخصً

 حضوري

 وحدات التعلٌم األساسٌة                  202:30 247:30 450:00 7:30 6:00 0:00 16:30 9 18    

 تحلٌل وسٌاسات نمدٌة 45:00 55:00 100:00 1:30 1:30 - 3:40 2 4 40% 60%

 لتصاد وتمنٌات بنكٌةإ 45:00 55:00 100:00 1:30 1:30 - 3:40 2 4 40% 60%

 1جباٌة المإسسة 45:00 55:00 100:00 1:30 1:30 - 3:40 2 4 40% 60%

 إلتصاد المإسسة 22:30 27:30 50:00 1:30 - - 1:50 1 2 - 100%

 1محاسبة معممة 45:00 55:00 100:00 1:30 1:30 - 3:40 2 4 40% 60%

 وحدات التعلٌم المنهجٌة 105:00 120:00 225:00 3:00 4:00 0:00 8:00 5 9    

 1رٌاضٌات مالٌة 60:00 65:00 125:00 1:30 2:30 - 4:20 3 5 40% 60%

 إحصاء تطبٌمً 45:00 55:00 100:00 1:30 1:30 - 3:40 2 4 40% 60%

 وحدات التعلٌم االستكشافٌة واالفقٌة 67:30 7:30 75:00 1:30 3:00 0:00 0:30 3 3    

 لانون االعمال 22:30 2:30 25:00 1:30 - - 0:10 1 1 - 100%

60% 40% 1 1 0:10 - 1:30 - 25:00 2:30 22:30 
لغة انجلٌزٌة متخصصة فً 

 1االلتصاد والمالٌة 

60% 40% 1 1 0:10 - 1:30 - 25:00 2:30 22:30 
لغة فرنسٌة متخصصة فً 

 1االلتصاد والمالٌة
 1مجموع السداسً 375:00 00 :375 750:00 12:00 13:00 0:00 25:00 17 30  

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 :0السداسً س

 طرٌقة التقٌٌم
 معامل رصٌد

 أسبوع( 15) الحجم الساعً للسداسً الحجم الساعً األسبوعً

 وحدات التعلٌم
 مستمر امتحان

عمل 
 شخصً

 المجموع دروس موجهة تطبٌقً
عمل 
 شخصً

 ضوريح

 وحدات التعلٌم األساسٌة                  202:30 247:30 00 :450 7:30 6:00 0:00 16:30 9 18    

 أسواق     مالٌة 45:00 55:00 100:00 1:30 1:30 - 3:40 2 4 40% 60%

 تسٌٌر مالً معمك 45:00 55:00 100:00 1:30 1:30 - 3:40 2 4 40% 60%

 22جباٌة المإسسة 45:00 55:00 100:00 1:30 1:30 - 3:40 2 4 40% 60%

 إلتصاد المإسسة 22:30 27:30 50:00 1:30 - - 1:50 1 2 - 100%

 2محاسبة معممة 45:00 55:00 100:00 1:30 1:30 - 3:40 2 4 40% 60%

  
 وحدات التعلٌم المنهجٌة 105:00 120:00 225:00 3:00 2:30 1:30 8:00 5 9

 رٌاضٌات مالٌة 60:00 65:00 125:00 1:30 2:30 - 4:20 3 5 40% 60%

 Rإحصاء تطبٌمً باستخدام برنامج 45:00 55:00 100:00 1:30 - 1:30 3:40 2 4 40% 60%

  
 وحدات التعلٌم االستكشافٌة واالفقٌة 67:00 7:30 75:00 1:30 3:00 0:00 0:30 3 3

 لثصادٌة فً الجزائرولائع التنمٌة اال 22:30 2:30 25:00 1:30 - - 0:10 1 1 - 100%

60% 40% 1 1 0:10 - 1:30 - 25:00:00 2:30 22:30 
لغة انجلٌزٌة متخصصة فً 

 2االلتصاد والمالٌة 

60% 40% 1 1 0:10 - 1:30 - 25:00:00 2:30 22:30 
لغة فرنسٌة متخصصة فً 

 2االلتصاد والمالٌة
 2لسداسًمجموع ا 375:00 375:00 750:00 12:00 11:30 1:30 25:00 17 30  

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 :3السداسً س

 طرٌقة التقٌٌم
 معامل رصٌد

 أسبوع( 15الحجم الساعً للسداسً ) الحجم الساعً األسبوعً

 وحدات التعلٌم
 مستمر امتحان

عمل 
 شخصً

 المجموع دروس موجهة تطبٌقً
عمل 
 شخصً

 حضوري

 وحدات التعلٌم األساسٌة                  202:30 247:30 450:00 7:30 6:00 0:00 16:30 9 18 - -

 مالٌة دولٌة 45:00 55:00 100:00 1:30 1:30 - 3:40 2 4 40% 60%

60% 40% 4 2 3:40 - 1:30 1:30 100:00 55:00 45:00 
مرالبة التسٌٌر وتسٌٌر 

 الموازنات

 تسٌر الخزٌنة 45:00 55:00 100:00 1:30 1:30 - 3:40 2 4 40% 60%

 IAS/IFRSالمعاٌٌر   45:00 55:00 100:00 1:30 1:30 - 3:40 2 4 40% 60%

 تمنٌات التؤمٌنات 22:30 27:30 50:00 1:30 - - 1:50 1 2 - 100%

 وحدات التعلٌم المنهجٌة 105:00 120:00 225:00 3:00 2:30 1:30 8:00 5 9 - -

60% 40% 2 1 1:50 1:30 - - 50:00 3:30 22:30 
التمثٌل الخطً بإستخدام 

 إكسٌل متمدم

 بحوث العملٌات 13:30 13:30 75:00 1:30 1:00 - 2:30 2 3 40% 60%

 إلتصاد لٌاسً مالً 45:00 55:00 100:00 1:30 1:30 - 3:40 2 4 40% 60%

- - 3 3 0:30 0:00 3:00 1:30 75:00 7:30 67:30 
وحدات التعلٌم االستكشافٌة 

 واالفقٌة

 تسٌٌر الموارد البشرٌة 45:00 5:00 50:00 1:30 1:30 - 0:20 2 2 - 100%

60% 40% 1 1 0:10 - 1:30 - 25:00 2:30 22:30 
لغة انجلٌزٌة متخصصة فً 
 االلتصاد والمالٌة       

 3مجموع السداسً 375:00 375:00 750:00 12:00 11:30 1:30 25:00 17 30 -

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 :4السداسً س

 طرٌقة التقٌٌم

 معامل رصٌد

 أسبوع( 15الحجم الساعً للسداسً) الحجم الساعً األسبوعً

 وحدات التعلٌم
 مستمر امتحان

عمل 
 شخصً

 المجموع دروس موجهة تطبٌقً
عمل 
 شخصً

 حضوري

 لتعلٌم األساسٌة                 وحدات ا 202:30 247:30 450:00 7:30 6:00 0:00 16:30 9 18 - -

 مرالبة التسٌٌر وتسٌٌر الموازنات 45:00 55:00 100:00 1:30 1:30 - 3:40 2 4 40% 60%

 محاسبة شركات 45:00 55:00 100:00 1:30 1:30 - 3:40 2 4 40% 60%

 محاسبة عمومٌة 45:00 55:00 100:00 1:30 1:30 - 3:40 2 4 40% 60%

 نظرٌة الخطر 45:00 55:00 100:00 1:30 1:30 - 3:40 2 4 40% 60%

 تقٌٌم المؤسسة 22:30 27:30 50:00 1:30 - - 1:50 1 2 - 100%

 وحدات التعلٌم المنهجٌة 105:00 120:00 225:00 3:00 1:30 2:30 8:00 5 9 - -

60% 40% 2 1 1:50 1:30 - - 50:00 27:30 22:30 
التمثٌل الخطً بإستخدام 

 إكسٌل متمدم

 منهجٌة البحث 45:00 55:00 100:00 1:30 1:30 - 3:40 2 4 40% 60%

 لاعدة بٌانات متمدمة 37:30 37:30 75:00 1:30 - 1:00 2:30 2 3 40% 60%

 وحدات التعلٌم االستكشافٌة واالفقٌة 67:30 7:30 75:00 0:00 1:30 3:00 0:30 3 3 - -

 بص تر 00 :45 5:00 50:00 - - 3:00 0:20 2 2 100% -

60% 40% 1 1 0:10 - 1:30 - 25:00 2:30 22:30 
لغة انجلٌزٌة متخصصة فً 

 االلتصاد والمالٌة       

 4مجموع السداسً 375:00 375:00 750:00 10:30 9:00 5:30 25:00 17 30 -

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 :4السداسً س

 طرٌقة التقٌٌم

 معامل رصٌد

 أسبوع( 15الحجم الساعً للسداسً) الساعً األسبوعً الحجم

 وحدات التعلٌم
 مستمر امتحان

عمل 
 شخصً

 المجموع دروس موجهة تطبٌقً
عمل 
 شخصً

 حضوري

 وحدات التعلٌم األساسٌة                  202:30 247:30 450:00 7:30 6:00 0:00 16:30 9 18    

 التدلٌك المحاسبً والمالً 67:30 82:30 100:00 3:00 1:30 - 5:30 3 6 40% 60%

 محاسبة خاصة 45:00 55:00 150:00 1:30 1:30 - 3:40 2 4 40% 60%

 إنشاء وإسترجاع المإسسة 45:00 55:00 100:00 1:30 1:30 - 3:40 2 4 40% 60%
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60% 40% 4 2 3:40 - 1:30 1:30 100:00 55:00 45:00 
الرلابة والمنازعات 

 الجبائٌة

 وحدات التعلٌم المنهجٌة 105:00 120:00 225:00 5:30 1:30 0:00 8:00 5 9    

- 100% 3 2 2:30 - - 2:30 75:00 37:30 37:30 
ملتمٌات حول االحداث 

 االلتصادٌة

60% 40% 2 1 1:50 - - 1:30 50:00 27:30 22:30 
برمجٌات تخطٌط موارد 

 المإسسات
 تحلٌل البٌانات 45:00 55:00 100:00 1:30 1:30 - 3:40 2 4 40% 60%

    3 3 0:30 0:00 3:00 1:30 75:00 7:30 67:30 
وحدات التعلٌم 

 االستكشافٌة واالفقٌة
 لانون االستثمار 22:30 2:30 25:00 1:30 - - 0:10 1 1 - 100%

60% 40% 1 1 0:10 - 1:30 - 25:00 2:30 22:30 
لغة انجلٌزٌة متخصصة 

 فً االلتصاد والمالٌة
 فرنسٌة األعمال 22:30 2:30 25:00 - 1:30 - 0:10 1 1 40% 60%

 5مجموع السداسً 375:00 375:00 750:00 14:30 10:30 0:00 25:00 17 30  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   الحجم الساعً المعامالت األرصدة

 عمل شخصً 525 14 27

 تربص فً المؤسسة 225 3 3

 آخر - - -

 مجموع السداسً السادس 750 17 30

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يتضمن تأىيل المدرسة العميا لعموم التسيير عنابة ،2021نوفمبر  08مؤرخ في  1195قــرار رقم 

 ير"لنيل شيادة ماستر تخصص "إدارة األعمال ومراقبة التسي لضمان التكوين في الطور الثاني
 

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

 المعّدؿ والمتّمـ. القانوف التوجييي لمتعميـ العالي،
 2021 يوليو سنػة 7وافق الم 1442ذي القعدة عاـ  26المػؤرخ في  281-21وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

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

 .المتضمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األّوؿ عاـ  18المؤّرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

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

 .الذي يحدد القانوف األساسي النموذجي لممدرسة العميا
فبراير سنة  15الموافق  1438جمادى األولى عاـ  18المؤّرخ في  88-17وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

والمتضمف تحويل المدرسة التحضيرية في العموـ االقتصادية والتجارية وعموـ التسيير بعنابة، إلى مدرسة  2017
 عميا في عمـو التسيير.

والمتضمف إنشاء المجنة الوطنية لمتأىيل وتشكيمتيا  2015يل سنة أبر  13المؤرخ في  167وبمقتضى القرار رقـ  -
 .وصالحياتيا وسيرىا



  2021-الرابعالثالثي -النشرة الرسمية                      -مديرية الشؤون القانونية-                     وزارة التعميم العالي والبحث العممي   244

 

والمتضمف إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية  2016أكتوبر سنة  05المؤرخ في  1564بمقتضى القرار رقـ و  -
 حيتيا وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا.لممدارس العميا حسب الميداف ويحدد صال

ميداف العمـو االقتصادية والتجارية وعموـ -ضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لممدارس العمياعمى مح وبناءً  -
 .2021جويمية  12المنعقد في -التسيير

 

 ُيـقـــــّرر
 

 

ييدؼ ىذا القرار إلى تأىيل المدرسة العميا لعموـ التسيير عنابة لضماف التكويف في الطور الثاني  المادة األولـى:
 .يادة الماستر تخصص "إدارة األعماؿ ومراقبة التسيير"لنيل ش

يندرج التكويف المذكور في المادة األولى ليذا القرار ضمف ميداف العموـ االقتصادية والتجارية وعموـ  :2المــادة 
 أكاديمي.  )أ (التسيير، فرع. : عمـو التسيير، تخصص: إدارة األعماؿ ومراقبة التسيير، نوع 

يحّدد البرنامج البيداغوجي لنيل شيادة الماستر في "إدارة األعماؿ ومراقبة التسيير" بالمدرسة العميا لعمـو  :3المــادة 
 التسيير عنابة طبقا لممحق ىذا القرار.

تطبق أحكاـ ىذا القرار عمى دفعات الطمبة المسجميف في الطور الثاني بالمدرسة العميا لعموـ التسيير : 4المــادة 
 .2022-2021داءا مف السنة الجامعيةعنابة ، ابت

يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف ومدير المدرسة العميا لعموـ التسيير عنابة، كّل فيما يخّصو، بتطبيق  :5المــادة 
 ىذا القرار الذي ينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

 2021نوفمبر  08 فيحرر بالجزائر 
 م العالي والبحث العمميوزير التعمي

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 المدرسة العميا لعموم التسيير عنابةالمتضمن تأىيل  2021نوفمبر  08مؤرخ في ال 1195ممحق القرار رقم 
 "رلنيل شيادة ماستر تخصص "إدارة األعمال ومراقبة التسيي  لضمان التكوين في الطور الثاني

 

 :1السداسً  س 
      

 وحدة التعلٌم
الحجم 
الساعً 
 للسداسً

 الحجم الساعً األسبوعً
 األرصدة المعامل

 نوع التمٌٌم

 محاضرة
أعمال 
 موجهة

أعمال 
 طبٌمٌةت

أعمال 
 أخرى

 امتحان متواصل

 وحدات التعلٌم األساسٌة
      

 1.1و ت أس 
         

 30سا1 30سا1 سا120 مدخل إلدارة األعمال
 

 %60 %40 5 2 سا5

 30سا1 30سا1 سا120 1-إلتصاد وتسٌٌر المإسسة 
 

 %60 %40 5 2 سا5

 30سا1 30سا1 سا105 مالٌة عمومٌة
 

 %60 %40 4 2 سا4
 30سا1 30سا1 سا105 1-اد نمدي وأسواق رإوس األموالإلتص

 
 %60 %40 4 2 سا4

 وحدات التعلٌم المنهجٌة
         

 1.1و ت م 
         

 30سا1 30سا1 سا90 إحصاء تطبٌــــــمً
 

 %60 %40 5 2 سا3

 30سا1 30سا1 30سا82 رٌاضٌات المإسسة
 

 %60 %40 4 2 30سا2

 وحدات التعلٌم األفمٌة
         

 1.1و ت أف 
         

 سا30 1-انجلٌزٌة األعمال
 

 30سا1
 

 %60 %40 1 1 30سا00

 وحدات التعلٌم االستكشافٌة
         

 1.1و ت إ 
         

 30سا1 سا45 لانون الشركات
  

 2 1 30سا1
 

100% 

 37سا17 37سا17 37سا697 1مجموع السداسً 
 

 30 14 37سا25
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  
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 :2السداسً  س 
      

 وحدة التعلٌم
الحجم 
الساعً 
 للسداسً

 الحجم الساعً األسبوعً
 األرصدة المعامل

 نوع التمٌٌم

 محاضرة
أعمال 
 موجهة

أعمال 
 تطبٌمٌة

أعمال 
 أخرى

 امتحان متواصل

 وحدات التعلٌم األساسٌة
         

 2.1و ت أس 
         

 30سا1 30سا1 سا120 لموارد البشرٌةتسٌٌر ا
 

 %60 %40 5 2 سا5

 30سا1 30سا1 سا105 نظرٌات المرار
 

 %60 %40 4 2 سا4
 30سا1 30سا1 سا120 2-إلتصاد وتسٌٌر المإسسة

 
 %60 %40 5 2 سا5

 30سا1 30سا1 سا105 2-إلتصاد نمدي وأسواق رإوس األموال
 

 %60 %40 4 2 سا4

 وحدات التعلٌم المنهجٌة
         

 2.1و ت م 
         

 30سا1 30سا1 سا90 رٌاضٌات مالٌة
 

 %60 %40 5 2 سا3

 30سا1 30سا82 نظرٌة المنظمات
  

 4 1 سا4
 

100% 

 وحدات التعلٌم األفمٌة
         

 2.1و ت أف 
         

 سا30 2-إنجلٌزٌة األعمال
 

 30سا1
 

 %60 %40 1 1 30سا00

 وحدات التعلٌم االستكشافٌة
         

 2.1و ت إ 
         

 30سا1 سا45 اإلفالس والتسوٌة المضائٌة
  

 2 1 30سا1
 

100% 

 سا9 37سا17 37سا697 2مجموع السداسً 
 

 30 13 سا27
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  

    :3السداسً س   
      

 وحدة التعلٌم 
الحجم 

الساعً 
 للسداسً 

 األسبوعً الحجم الساعً
 األرصدة المعامل

 نوع التمٌٌم

 محاضرة
أعمال 
 موجهة

أعمال 
 تطبٌمٌة

أعمال 
 أخرى

 امتحان متواصل 

             وحدات التعلٌم األساسٌة

                   1.2و ت أس 
 %60 %40 5 2 سا5   30سا1 30سا1 سا120 إدارة العملٌات و اإلنتاج 

 %60 %40 5 2 سا5   30سا1 30سا1 سا120 أدوات مرالبة التسٌٌر 
 %100   4 1 30سا4     30سا1 سا90 الرلابة الداخلٌة و التدلٌك 

 30سا1 سا90 تمٌٌم المإسسات و األسواق 
 

 4 1 30سا4  
 

100% 

                   وحدات التعلٌم المنهجٌة

                   1.2و ت م 

 30سا67 إعالم آلً للتسٌٌر
 

 %60 %40 3 1 سا3 30سا1  
 %60 %40 3 1 سا3   30سا1   30سا67 االتصال و التحرٌر اإلداري 

 %60 %40 3 1 سا3   30سا1   30سا67 تحلٌل و مرالبة التكالٌف 

                   وحدات التعلٌم األفمٌة

                   1.2و ت أف 
 %60 %40 1 1 30سا00   30سا1   سا30 التدرٌب و بناء الفرٌك

                   وحدات التعلٌم االستكشافٌة

                   1.2و ت إ 
 %100   2 1 30سا1     30سا1 سا45 المانون االجتماعً 

     30 11 سا37  37سا1  37سا7 37سا7 37سا697 3مجموع السداسً 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 :4السداسً س 
     

 

 وحدة التعلٌم 
الحجم 

الساعً 
 للسداسً 

 الحجم الساعً األسبوعً
 األرصدة المعامل

 نوع التمٌٌم

 محاضرة
أعمال 
 موجهة

أعمال 
 تطبٌمٌة

أعمال 
 أخرى

 امتحان متواصل 

                   وحدات التعلٌم األساسٌة
                   2.2و ت أس 

 %60 %40 5 2 سا5   30سا1 30سا1 سا120 ٌة إدارة و مرالبة المٌزان
 %60 %40 5 2 سا5   30سا1 30سا1 سا120 مرالبة التسٌٌر المعمك 

 %100   4 1 30سا4     30سا1 سا90 محاسبة الشركات 
 30سا1 سا90 اإلدارة االستراتٌجٌة 

 
 4 1 30سا4  

 
100% 
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                   وحدات التعلٌم المنهجٌة
                   2.2و ت م 

  30سا1   30سا67 إدارة المخاطر 
 

 %60 %40 3 1 سا3
 %60 %40 3 1 سا3   30سا1   30سا67 1-منهجٌة البحث 

 %60 %40 3 1 سا3  30سا1   30سا67 تحلٌل المعطٌات
                   وحدات التعلٌم األفمٌة

                   2.2و ت أف 
   30سا1 سا30 السلون وأخاللٌات األعم

 
 1 1 30سا00 

 
100% 

                   وحدات التعلٌم االستكشافٌة
                   2.2و ت إ 

   2 2 سا5       سا75 تربص فً مإسسة
     30 12 37سا33 37سا1  سا6 37سا7 37سا727 4مجموع السداسً  

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 :5لسداسً س ا

     

 

 وحدة التعلٌم 
الحجم 

الساعً 
 للسداسً 

 الحجم الساعً األسبوعً
 األرصدة المعامل

 نوع التمٌٌم

 محاضرة
أعمال 
 موجهة

أعمال 
 تطبٌمٌة

أعمال 
 أخرى

 امتحان متواصل 

                   وحدات التعلٌم األساسٌة

                   1.3و ت أس 
 %60 %40 5 2 سا5   30سا1 30سا1 سا120 محاسبة معممة

 %60 %40 5 2 سا5   30سا1 30سا1 سا120 جباٌة المإسسة 
 %60 %40 4 2 سا4    30سا1 30سا1 سا105 مرالبة التسٌٌر و أداء المإسسات 

 %100  4 1 30سا4   30سا1 سا90 التدلٌك المحاسبً و المالً 

                   وحدات التعلٌم المنهجٌة

                   1.3و ت م 
 %60 %40 3 1 سا3   30سا1   30سا67 2-منهجٌة البحث

  30سا1 30سا67 تدلٌك إجتماعً 
 

 3 1 سا3  
 

100% 
 30سا67 المماوالتٌة و خلك المإسسات 

 
 %60 %40 3 1 سا3    30سا1

                   وحدات التعلٌم األفمٌة

                   1.3و ت أف 
 1 1 30سا00      30سا1 سا30 حوكمة المإسسات 

 
100% 

                   وحدات التعلٌم االستكشافٌة

                   1.3و ت إ 
 %100   2 1 30سا1     30سا1 سا45 لانون األعمال 

 37سا7 37سا17 37سا712 5مجموع السداسً 
 

   30 12 37سا29
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 

 :6السداسً س 
     

 

 وحدة التعلٌم 
الحجم 

الساعً 
 للسداسً 

 الحجم الساعً األسبوعً
 األرصدة المعامل

 نوع التمٌٌم
عمل داخل 

 المإسسة
 امتحان متواصل  عمل شخصً 

               وحدات التعلٌم األساسٌة

 2.3و ت أس 
 التربص تمرٌر 8 4 سا10 سا 5 سا 225 تربص فً مإسسة      

 منالشة مذكرة التخرج  22 8 سا 24 سا 6  سا450 مذكرة التخـــــــــرج 
    30 12 سا 34 سا11 سا675 6مجموع السداسً 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 درسة العميا لعموم التسيير عنابةيتضمن تأىيل الم ،2021نوفمبر  08مؤرخ في  1196قــرار رقم 

 لنيل شيادة ماستر تخصص "إدارة األعمال الدولية" لضمان التكوين في الطور الثاني
 

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

 المعّدؿ والمتّمـ. متعميـ العالي،القانوف التوجييي ل
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 2021 يوليو سنػة 7الموافق  1442ذي القعدة عاـ  26المػؤرخ في  281-21بمقتضى المرسـو الرئاسي رقـ و  -
 .والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة

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

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

 2016سنة  يونيو 14الموافق  1437رمضاف عاـ  9المؤّرخ في  176-16وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 األساسي النموذجي لممدرسة العمياالذي يحدد القانوف 

فبراير سنة  15الموافق  1438جمادى األولى عاـ  18المؤّرخ في  88-17وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
والتجارية وعموـ التسيير بعنابة، إلى مدرسة والمتضمف تحويل المدرسة التحضيرية في العموـ االقتصادية  2017

 عميا في عمـو التسيير.
شكيمتيا والمتضمف إنشاء المجنة الوطنية لمتأىيل وت 2015أبريل سنة  13المؤرخ في  167وبمقتضى القرار رقـ  -

 وصالحياتيا وسيرىا.
البيداغوجية الوطنية  والمتضمف إنشاء المجنة 2016أكتوبر سنة  05المؤرخ في  1564وبمقتضى القرار رقـ  -

 حيتيا وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا.لممدارس العميا حسب الميداف ويحدد صال
ميداف العمـو االقتصادية والتجارية وعموـ -عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لممدارس العميا وبناءً  -

 .2021جويمية  12المنعقد في -التسيير
 

 ُيـقـــــّرر
 

ييدؼ ىذا القرار إلى تأىيل المدرسة العميا لعموـ التسيير عنابة لضماف التكويف في الطور الثاني  لـى:المادة األو 
 ."لنيل شيادة الماستر تخصص "إدارة األعماؿ الدولية

يندرج التكويف المذكور في المادة األولى ليذا القرار ضمف ميداف العموـ االقتصادية والتجارية وعموـ  :2المــادة 
 أكاديمي.  )أ(،نوع  تخصص: إدارة األعماؿ الدولية يير، فرع : عمـو التسيير،التس

يحّدد البرنامج البيداغوجي لنيل شيادة الماستر في "إدارة األعماؿ الدولية" بالمدرسة العميا لعموـ التسيير  :3المــادة 
 عنابة طبقا لممحق ىذا القرار.

ات الطمبة المسجميف في الطور الثاني بالمدرسة العميا لعموـ التسيير تطبق أحكاـ ىذا القرار عمى دفع: 4 المــادة
 .2022-2021عنابة، ابتداءا مف السنة الجامعية

يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف ومدير المدرسة العميا لعموـ التسيير عنابة، كّل فيما يخّصو، بتطبيق : 5المــادة 
 ية لمتعميـ العالي والبحث العممي.ىذا القرار الذي ينشر في النشرة الرسم

 2021نوفمبر  08 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 يتضمن تأىيل المدرسة العميا لعموم التسيير عنابة ،2021نوفمبر  08مؤرخ في  1196رقم  ممحق القرار
 لضمان التكوين في الطور الثاني لنيل شيادة ماستر تخصص "إدارة األعمال الدولية"

 
 :1السداسً  س 

     

 

 وحدة التعلٌم 
الحجم 

الساعً 
 للسداسً 

 ألسبوعًالحجم الساعً ا
 األرصدة المعامل

 نوع التمٌٌم

 محاضرة
أعمال 
 موجهة

أعمال 
 تطبٌمٌة

أعمال 
 أخرى

 امتحان متواصل 

             وحدات التعلٌم األساسٌة

               1.1و ت أس 
 30سا1 30سا1 سا120 مدخل إلدارة األعمال  

 
 %60 %40 5 2 سا5

 30سا1 30سا1 سا120 1-إلتصاد وتسٌٌر المإسسة 
 

 %60 %40 5 2 سا5
 30سا1 30سا1 سا105 مالٌة عمومٌة

 
 %60 %40 4 2 سا4

 30سا1 30سا1 سا105 1-إلتصاد نمدي وأسواق رإوس األموال
 

 %60 %40 4 2 سا4

 وحدات التعلٌم المنهجٌة
         

 1.1و ت م 
         

 30سا1 30سا1 سا90 إحصاء تطبٌــــــمً
 

 %60 %40 5 2 سا3

 30سا1 30سا1 30سا82 ٌات المإسسةرٌاض
 

 %60 %40 4 2 30سا2

 وحدات التعلٌم األفمٌة
         

 1.1و ت أف 
         

 سا30  1-انجلٌزٌة األعمال
 

 30سا1
 

 %60 %40 1 1 30سا00

 وحدات التعلٌم االستكشافٌة
         

 1.1و ت إ 
         

 30سا1 سا45 لانون الشركات
  

 2 1 30سا1
 

100% 

 37سا17 37سا17 37سا697 1مجموع السداسً 
 

 30 14 37سا25
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  

 :2السداسً  س 
 

 وحدة التعلٌم 
الحجم 

الساعً 
 للسداسً 

 الحجم الساعً األسبوعً
 األرصدة المعامل

 نوع التمٌٌم

 محاضرة
أعمال 
 موجهة

أعمال 
 تطبٌمٌة

أعمال 
 أخرى

 امتحان متواصل 

                   وحدات التعلٌم األساسٌة

                   2.1و ت أس 
 30سا1 30سا1 سا120 تسٌٌر الموارد البشرٌة 

 
 %60 %40 5 2 سا5

 30سا1 30سا1 سا105 نظرٌات المرار
 

 %60 %40 4 2 سا4
 30سا1 30سا1 سا120 2-إلتصاد وتسٌٌر المإسسة

 
 %60 %40 5 2 سا5

 30سا1 30سا1 سا105 2-إلتصاد نمدي وأسواق رإوس األموال
 

 %60 %40 4 2 سا4

 وحدات التعلٌم المنهجٌة
   

 2.1و ت م       
 30سا1 30سا1 سا90 رٌاضٌات مالٌة         

 
 %60 %40 5 2 سا3

 30سا1 30سا82 نظرٌة المنظمات
  

 4 1 سا4
 

100% 

 وحدات التعلٌم األفمٌة
   

 2.1ف و ت أ      
 سا30 2-إنجلٌزٌة األعمال         

 
 30سا1

 
 %60 %40 1 1 30سا00

 وحدات التعلٌم االستكشافٌة
   

 2.1و ت إ       
 30سا1 سا45 اإلفالس والتسوٌة المضائٌة         

  
 2 1 30سا1

 
100% 

 سا9 37سا17 37سا697 2مجموع السداسً 
 

 30 13 سا27
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  

 :3السداسً س 
      

 وحدة التعلٌم
الحجم 
الساعً 
 للسداسً

 الحجم الساعً األسبوعً
 األرصدة المعامل

 نوع التمٌٌم

 محاضرة
أعمال 
 موجهة

أعمال 
 تطبٌمٌة

أعمال 
 أخرى

 امتحان متواصل

 وحدات التعلٌم األساسٌة
      

 1.2و ت أس 
         

 30سا1 30سا1 سا120 تإدارة الثمافا
 

 %60 %40 5 2 سا5
 30سا1 30سا1 سا120 اإلستراتٌجٌة التجارٌة

 
 %60 %40 5 2 سا5



  2021-الرابعالثالثي -النشرة الرسمية                      -مديرية الشؤون القانونية-                     وزارة التعميم العالي والبحث العممي   249

 

 30سا1 سا90 التجارة الدولٌة
  

 4 1 30سا4
 

100% 
 30سا1 سا90 المعاٌٌر المحاسبٌة الدولٌة

  
 4 1 30سا4

 
100% 

 وحدات التعلٌم المنهجٌة
         

 1.2و ت م 
         

 30سا67 األعمال ذكاء
 

 30سا1
 

 %60 %40 3 1 سا3
 30سا67 التفاوض واإلتصال الدولً

 
 30سا1

 
 %60 %40 3 1 سا3

 30سا67 1-منهجٌة البحث
 

 30سا1
 

 %60 %40 3 1 سا3
 وحدات التعلٌم األفمٌة

         
 1.2و ت أف 

         
 سا30 1-إدارة سلسلة التورٌد

 
 30سا1

 
 %60 %40 1 1 30سا00

 ت التعلٌم االستكشافٌةوحدا
         

 1.2و ت إ 
         

 30سا1 سا45 لانون األعمال
  

 2 1 30سا1
 

100% 
 سا9 37سا7 37سا697 3مجموع السداسً 

 
 30 11 سا37

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  
 4السداسً س :

     

 

 وحدة التعلٌم 
الحجم 

الساعً 
 للسداسً 

 الساعً األسبوعً الحجم
 األرصدة المعامل

 نوع التمٌٌم

 محاضرة
أعمال 
 موجهة

أعمال 
 تطبٌمٌة

أعمال 
 أخرى

 امتحان متواصل 

                   وحدات التعلٌم األساسٌة
                   2.2و ت أس 

 %60 %40 5 2 سا5   30سا1 30سا1 سا120 إستراتٌجٌة التدوٌل 
 %60 %40 5 2 سا5   30سا1 30سا1 سا120 ولً تسوٌك إستراتٌجً د

 %100   4 1 30سا4     30سا1 سا90 األسواق المالٌة   
 30سا1 سا90 إدارة الجودة 

 
 4 1 30سا4  

 
100% 

                   وحدات التعلٌم المنهجٌة
                   2.2و ت م 

  30سا1   30سا67 اإلعالم اآللً للتسٌٌر 
 

 %60 %40 3 1 سا3
  30سا1 30سا67 إدارة النزاعات 

 
 3 1 سا3  

 
100% 

 30سا67 2-منهجٌة البحث
 

 %60 %40 3 1 سا3    30سا1
                   وحدات التعلٌم األفمٌة

                   2.2و ت أف 
 30سا1   سا30 2-إدارة سلسلة التورٌد

 
 %60 %40 1 1 30سا00 

                   شافٌةوحدات التعلٌم االستك
                   2.2و ت إ 

   2 2 سا5       سا75 تربص فً مإسسة
 37سا7 37سا7 37سا727 4مجموع السداسً  

 
     30 12 37سا33

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 :5السداسً س 

     

 

 وحدة التعلٌم 
الحجم 

الساعً 
 للسداسً 

 م الساعً األسبوعًالحج
 األرصدة المعامل

 نوع التمٌٌم

 محاضرة
أعمال 
 موجهة

أعمال 
 تطبٌمٌة

أعمال 
 أخرى

 امتحان متواصل 

                   وحدات التعلٌم األساسٌة
                   1.3و ت أس 

 30سا1 30سا1 سا120 إلتصاد دولً 
 

 %60 %40 5 2 سا5
 30سا1 30اس1 سا120 إدارة المشارٌع 

 
 %60 %40 5 2 سا5

 30سا1 30سا1 سا105 إدارة المعرفة 
 

 %60 %40 4 2 سا4
 %100  4 1 30سا4   30سا1 سا90 إدارة المخاطر فً التبادل الدولً 

 وحدات التعلٌم المنهجٌة
         

 1.3و ت م 
         

 30سا1 30سا67 مالٌة دولٌة
  

 3 1 سا3
 

100% 
 30سا67 شبكات التوزٌع

 
 %60 %40 3 1 سا3  30سا1

 30سا67 الرٌادة و تطوٌر االعمال
 

 30سا1
 

 %60 %40 3 1 سا3
 وحدات التعلٌم األفمٌة

         
 1.3و ت أف 

         
 1 1 30سا00   30سا1 سا30 لانون التجارة الدولٌة

 
100% 
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 وحدات التعلٌم االستكشافٌة
         

 1.3و ت إ 
         

 30سا1 سا45 وكمة المإسساتاألخالق و ح
  

 2 1 30سا1
 

100% 
 37سا7 37سا17 37سا712 5مجموع السداسً 

 
 30 12 37سا29

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  
 :6السداسً س 

     

 

 وحدة التعلٌم 
الحجم الساعً 

 للسداسً

 الحجم الساعً األسبوعً
 األرصدة المعامل

 نوع التمٌٌم
عمل داخل 

 المإسسة
 امتحان متواصل عمل شخصً

 وحدات التعلٌم األساسٌة
       

       2.3و ت أس 
 تمرٌر التربص 8 4 سا10 سا5 سا225 تربص فً مإسسة

 منالشة مذكرة التخرج 22 8 سا 24 سا6 سا450 مذكرة التخـــــــــرج 

 30 12 سا 34 سا11 سا675 6مجموع السداسً 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 يحدد البرنامج البيداغوجي لنيل شيادة ماستر في ،2021نوفمبر  08مؤرخ في  1197قــرار رقم 
 بالمدرسة العميا لعموم التسيير عنابة "إدارة عمومية"

 

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

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

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

 وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه.المتضمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس 
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األّوؿ عاـ  18المؤّرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

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

 األساسي النموذجي لممدرسة العميا.الذي يحدد القانوف 
فبراير سنة  15لموافق ا 1438جمادى األولى عاـ  18المؤّرخ في  88-17وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

والمتضمف تحويل المدرسة التحضيرية في العموـ االقتصادية والتجارية وعموـ التسيير بعنابة، إلى مدرسة  2017
 عميا في عمـو التسيير.

والمتضمف إنشاء المجنة الوطنية لمتأىيل وتشكيمتيا  2015أبريل سنة  13المؤرخ في  167وبمقتضى القرار رقـ  -
 .يرىاوصالحياتيا وس

والمتضمف إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية  2016أكتوبر سنة  05المؤرخ في  1564وبمقتضى القرار رقـ  -
 .لممدارس العميا حسب الميداف ويحدد صالحيتيا وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا

تكويف في ، المتضمف تأىيل المدارس العميا لضماف ال2017جويمية  31المؤرخ في  857وبمقتضى القرار رقـ  -
 الطور الثاني.



  2021-الرابعالثالثي -النشرة الرسمية                      -مديرية الشؤون القانونية-                     وزارة التعميم العالي والبحث العممي   251

 

ميداف العموـ االقتصادية والتجارية وعموـ  -عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لممدارس العميا وبناءً  -
 .2021جويمية  12المنعقد في -التسيير

 ُيـقـــــّرر
 

تر في "إدارة عمومية" المؤّىمة ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد البرنامج البيداغوجي لنيل شيادة الماس المادة األولـى:
 ، بالمدرسة العميا لعمـو التسيير عنابة.2017جويمية  31المؤّرخ في  857بموجب القرار رقـ 

يحّدد البرنامج البيداغوجي لنيل شيادة الماستر في "إدارة عمومية" بالمدرسة العميا لعموـ التسيير عنابة  :2المــادة 
 طبقا لممحق ىذا القرار.

تطبق أحكاـ ىذا القرار عمى دفعات الطمبة المسجميف في الطور الثاني بالمدرسة العميا لعموـ التسيير  :3دة المــا 
 .2021/2022عنابة ابتداءا مف السنة الجامعية

يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف ومدير المدرسة العميا لعموـ التسيير عنابة، كّل فيما يخّصو، بتطبيق  :4المــادة 
 ا القرار الذي ينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.ىذ

 2021نوفمبر  08 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بن زيان

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 الذي يحّدد البرنامج البيداغوجي لنيل شيادة ماستر 2021نوفمبر  08 المؤّرخ في 1197 ممحق القرار رقم

 عنابة–بالمدرسة العميا لعموم التسيير  ي "إدارة عمومية"ف
 

 

 
 

 
 

 

 

 :1السداسً  س 
      

 وحدة التعلٌم
 الحجم

الساعً 
 للسداسً

 الحجم الساعً األسبوعً

 األرصدة المعامل

 نوع التمٌٌم

 محاضرة
أعمال 
 موجهة

أعمال 
 تطبٌمٌة

أعمال 
 أخرى

 امتحان متواصل

 وحدات التعلٌم األساسٌة
      

 1.1و ت أس 
         

 30سا1 30سا1 سا120 مدخل إلدارة األعمال
 

 %60 %40 5 2 سا5

 30سا1 30سا1 سا120 1-سة إلتصاد وتسٌٌر المإس
 

 %60 %40 5 2 سا5

 30سا1 30سا1 سا105 مالٌة عمومٌة
 

 %60 %40 4 2 سا4

 30سا1 30سا1 سا105 1-إلتصاد نمدي وأسواق رإوس األموال
 

 %60 %40 4 2 سا4

 وحدات التعلٌم المنهجٌة
         

 1.1و ت م 
         

 30سا1 30سا1 سا90 إحصاء تطبٌــــــمً
 

 %60 %40 5 2 سا3

 30سا1 30سا1 30سا82 رٌاضٌات المإسسة
 

 %60 %40 4 2 30سا2

 وحدات التعلٌم األفمٌة
         

 1.1و ت أف 
         

 سا30 1-انجلٌزٌة األعمال
 

 30سا1
 

 %60 %40 1 1 30سا00

 وحدات التعلٌم االستكشافٌة
         

 1.1و ت إ 
         

 30سا1 سا45 لانون الشركات
  

 2 1 30سا1
 

100% 

 37سا17 37سا17 37سا697 1مجموع السداسً 
 

 30 14 37سا25
  

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 :2السداسً  س 
     

 

 التعلٌم  وحدة
الحجم 
الساعً 
 للسداسً 

 الحجم الساعً األسبوعً
 األرصدة المعامل

 نوع التمٌٌم

 محاضرة
أعمال 
 موجهة

أعمال 
 تطبٌمٌة

أعمال 
 أخرى

 امتحان متواصل 

                   وحدات التعلٌم األساسٌة

                   2.1و ت أس 
 30اس1 30سا1 سا120 تسٌٌر الموارد البشرٌة 

 
 %60 %40 5 2 سا5

 30سا1 30سا1 سا105 نظرٌات المرار
 

 %60 %40 4 2 سا4
 30سا1 30سا1 سا120 2-إلتصاد وتسٌٌر المإسسة

 
 %60 %40 5 2 سا5

 30سا1 30سا1 سا105 2-إلتصاد نمدي وأسواق رإوس األموال
 

 %60 %40 4 2 سا4

 وحدات التعلٌم المنهجٌة
   

 2.1و ت م       
 30سا1 30سا1 سا90 ٌاضٌات مالٌةر         

 
 %60 %40 5 2 سا3

 30سا1 30سا82 نظرٌة المنظمات
  

 4 1 سا4
 

100% 

 وحدات التعلٌم األفمٌة
   

 2.1و ت أف       
 سا30 2-إنجلٌزٌة األعمال         

 
 30سا1

 
 %60 %40 1 1 30سا00

 وحدات التعلٌم االستكشافٌة
   

 2.1و ت إ       
 30سا1 سا45 فالس والتسوٌة المضائٌةاإل         

  
 2 1 30سا1

 
100% 

 سا9 37سا17 37سا697 2مجموع السداسً 
 

 30 13 سا27
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  

 :3السداسً س 
     

 

 وحدة التعلٌم 
الحجم 
الساعً 
 للسداسً 

 الحجم الساعً األسبوعً
 األرصدة المعامل

 نوع التمٌٌم

 محاضرة
أعمال 
 موجهة

أعمال 
 تطبٌمٌة

أعمال 
 أخرى

 امتحان متواصل 

             وحدات التعلٌم األساسٌة
                   1.2و ت أس 

 %60 %40 5 2 سا5   30سا1 30سا1 ساBenchmarking   120  بنش ماركٌنغ
 %60 %40 5 2 سا5   30سا1 30سا1 سا120 سٌاسات عمومٌة
 %100   4 1 30سا4     30سا1 سا90 الذكاء اإللتصادي

 30سا1 سا90 اإلدارة اإلستراتٌجٌة
 

 4 1 30سا4  
 

100% 
                   وحدات التعلٌم المنهجٌة

                   1.2و ت م 
 30سا67 تمنٌات اإلتصال           

 
 %60 %40 3 1 سا3   30سا1 

 %60 %40 3 1 سا3   30سا1   30سا67 التدرٌب وبناء الفرٌك           
 %60 %40 3 1 سا3   30سا1   30سا67 1-منهجٌة البحث           

                   وحدات التعلٌم األفمٌة
                   1.2و ت أف 

تكنولوجٌات اإلعالم و اإلتصال فً 
 %60 %40 1 1 30سا00   30سا1   سا30 التسٌٌر العمومً

                   وحدات التعلٌم االستكشافٌة
                   1.2و ت إ 

 %100   2 1 30سا1     30سا1 سا45 لانون العمل
     30 11 سا37   سا9 37سا7 37سا697 3مجموع السداسً 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 :4السداسً س 

      

 وحدة التعلٌم
الحجم 
الساعً 
 للسداسً

 الحجم الساعً األسبوعً
 األرصدة المعامل

 نوع التمٌٌم

 محاضرة
أعمال 
 موجهة

أعمال 
 تطبٌمٌة

أعمال 
 أخرى

 امتحان متواصل

 وحدات التعلٌم األساسٌة
         

 2.2و ت أس 
         

 30سا1 30سا1 سا120 التسٌٌر البٌئً فً الجماعات العمومٌة
 

 %60 %40 5 2 سا5
 30سا1 30سا1 سا120 تمٌٌم السٌاسات العمومٌة

 
 %60 %40 5 2 سا5

 30سا1 سا90 إدارة المشارٌع
  

 4 1 30سا4
 

100% 
 30سا1 سا90 إدارة أعمال الجماعات اإلللٌمٌة

  
 4 1 30سا4

 
100% 
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 وحدات التعلٌم المنهجٌة
         

 2.2و ت م 
         

 30سا67 2-منهجٌة البحث
 

 30سا1
 

 %60 %40 3 1 سا3

 30سا67 التحرٌر اإلداري
 

 30سا1
 

 %60 %40 3 1 سا3

 30سا1 30سا67 المانون الجبائً
  

 3 1 سا3
 

100% 

 وحدات التعلٌم األفمٌة
         

 2.2و ت أف 
         

اإلعالم اآللً للتسٌٌر فً المإسسات 

 1-العمومٌة
 سا30

 
 %60 %40 1 1 30سا00 30سا1 

 وحدات التعلٌم االستكشافٌة
         

 2.2و ت إ 
         

 سا75 بص فً مإسسةتر
   

 2 2 سا5
  

 30 12 37سا33 37سا1 سا6 37سا7 37سا727 4مجموع السداسً 
  

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 :5السداسً س 

     

 

 وحدة التعلٌم 

الحجم 

الساعً 

 للسداسً 

 الحجم الساعً األسبوعً

 األرصدة المعامل

 نوع التمٌٌم

 محاضرة
أعمال 

 موجهة

أعمال 

 تطبٌمٌة

أعمال 

 أخرى
 امتحان متواصل 

                   وحدات التعلٌم األساسٌة

                   1.3و ت أس 

بٌن المطاعٌن المماوالتٌة و الشراكة 

 العام و الخاص
 30سا1 30سا1 سا120

 
 %60 %40 5 2 سا5

 30سا1 30سا1 سا120 االلتصاد اإلللٌمً
 

 %60 %40 5 2 سا5

 30سا1 30سا1 سا105 اإلدارة اإللكترونٌة
 

 %60 %40 4 2 سا4

 %100  4 1 30سا4   30سا1 سا90 إلتصاد الفساد

 وحدات التعلٌم المنهجٌة
         

 1.3و ت م 
         

 30سا1 30سا67 لانون الصفمات العمومٌة
  

 3 1 سا3
 

100% 

 30سا67 تحلٌل المعطٌات
  

 %60 %40 3 1 سا3 30سا1

  MS Project 6730سا 
  

 %60 %40 3 1 سا3 30سا1

 وحدات التعلٌم األفمٌة
         

 1.3و ت أف 
         

اإلعالم اآللً للتسٌٌر فً المإسسات 
 2-العمومٌة

 سا30
  

 %60 %40 1 1 30سا00 30سا1

 وحدات التعلٌم االستكشافٌة
         

 1.3و ت إ 
         

 30سا1 سا45 الحوكمة وأخاللٌات األعمال
  

 2 1 30سا1
 

100% 
 30 12 37سا29 37سا4 37سا4 سا9 37سا712 5مجموع السداسً 

  
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 :6السداسً س 
 

 وحدة التعلٌم
الحجم 
الساعً 
 للسداسً

 الحجم الساعً األسبوعً

 األرصدة المعامل

 نوع التمٌٌم

عمل داخل 
 المإسسة

 امتحان متواصل عمل شخصً

 التعلٌم األساسٌة وحدات
       

 2.3و ت أس 
      

 تمرٌر التربص 8 4 سا10 سا5 سا225 تربص فً مإسسة

 منالشة مذكرة التخرج 22 8 سا 24 سا6 سا450 مذكرة التخـــــــــرج

 30 12 سا 34 سا11 سا675 6مجموع السداسً 
 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 يتضمن تأىيل المدرسة العميا لالقتصاد بوىران ،2021نوفمبر  08مؤرخ في  1199قــرار رقم 
 لنيل شيادة ماستر تخصص "اقتصاد وادارة المنظمات" لضمان التكوين في الطور الثاني

 

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

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

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

 وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه.المتضمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس 
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األّوؿ عاـ  18المؤّرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 لي والبحث العممي.ير التعميـ العاالذي يحدد صالحيات وز 
 2016سنة  يونيو 14الموافق  1437رمضاف عاـ  9المؤّرخ في  176-16وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 األساسي النموذجي لممدرسة العميا.الذي يحدد القانوف 
 سنة فبراير 15 الموافق 1438 عاـ األولى جمادى 18 في مؤّرخال 85-17 رقـ التنفيذي وبمقتضى المرسوـ -

 مدرسة إلى بوىراف التسيير وعموـ والتجارية االقتصادية العموـ في التحضيرية لمدرسة ا تحويل والمتضمف 2017
 .لالقتصاد عميا

ىيل وتشكيمتيا والمتضمف إنشاء المجنة الوطنية لمتأ 2015أبريل سنة  13المؤرخ في  167وبمقتضى القرار رقـ  -
 وصالحياتيا وسيرىا.

والمتضمف إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية  2016أكتوبر سنة  05مؤرخ في ال 1564وبمقتضى القرار رقـ  -
 حيتيا وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا.لممدارس العميا حسب الميداف ويحدد صال

ميداف العمـو االقتصادية والتجارية وعموـ -عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لممدارس العميا وبناءً  -
 .2021جويمية   12قد في المنع-التسيير

 

 ُيـقـــــّرر
 

 

ييدؼ ىذا القرار إلى تأىيل المدرسة العميا لالقتصاد بوىراف لضماف التكويف في الطور الثاني لنيل  المادة األولـى:
 .شيادة الماستر تخصص "اقتصاد وادارة المنظمات"

مف ميداف العموـ االقتصادية والتجارية وعموـ يندرج التكويف المذكور في المادة األولى ليذا القرار ض :2المــادة 
 أكاديمي.  )أ نوع  تخصص: اقتصاد وادارة المنظمات، التسيير، فرع : العمـو االقتصادية،

يحّدد البرنامج البيداغوجي لنيل شيادة الماستر في "اقتصاد وادارة المنظمات" بالمدرسة العميا لالقتصاد  :3المــادة 
 القرار. بوىراف طبقا لممحق ىذا
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تطبق أحكاـ ىذا القرار عمى دفعات الطمبة المسجميف في الطور الثاني بالمدرسة العميا لالقتصاد  :4المــادة  
 .2022-2021بوىراف، ابتداءا مف السنة الجامعية

بتطبيق ىذا يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف ومدير المدرسة العميا لالقتصاد بوىراف، كّل فيما يخّصو، : 5المــادة 
 القرار الذي ينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

 2021نوفمبر  08 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 تضمن تأىيل المدرسة العميا لالقتصاد بوىرانلما 2021نوفمبر  08 المؤّرخ في 1199 ممحق القرار رقم
 لنيل شيادة ماستر تخصص "اقتصاد وادارة المنظمات" لضمان التكوين في الطور الثاني

 

 1السداسً س 

 تمٌٌمنوع ال

 المعامل األرصدة

 الحجم الساعً األسبوعً
الحجم الساعً 

 السداسً )ساعات(
 وحدة التعلٌم و ت

 أخرى المجموع مستمر إختبار
 أعمال

 تطبٌمٌة 
 أعمال 
 موجهة

 أسبوع 16-14 دروس

 
 وحدات التعلٌم األساسٌة

  
 و ت أس 432 6 6 0 15 27 14 18

x x 5 4 7.5 4.5 / 1.5 1.5 120 لتصاد الدولًاإل 

x x 5 4 7.5 4.5 / 1.5 1.5 120 ً1اإللتصاد الكلً التطبٌم 

x x 4 3 6 3 / 1.5 1.5 96 إلتصاد المإسسات 

x x 4 3 6 3 / 1.5 1.5 96 مرالبة التسٌٌر 

 
 وحدات التعلٌم المنهجٌة

  
 و ت م 216 1.5 3 0 9 13.5 6 9

x x 4 3 6 3 / 1.5 1.5 96 ٌةاإلحصائٌات اإلستنتاج 

x x 3 2 4.5 3 / 1.5 / 72  1المنهجٌة العلمٌة 

x 
 

 تربص إستكشافً 48 / / / 3 3 1 2

 
 وحدات التعلٌم  اإلستكشافٌة

  
 و ت إ 48 1.5 0 0 1.5 3 1 2

x 
 

 المانون الخاص اإللتصادي 48 1.5 / / 1.5 3 1 2

 
 وحدات التعلٌم  األفمٌة

  
 و ت أف 24 0 1.5 0 0 1.5 1 1

x x 1 1 1.5 
  

1.5 
 

 1لغة حٌة  24

  
 1مجموع السداسً س  727 9 1755 7 2555 45 22 37

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 2السداسً س 

   نوع التمٌٌم
 األرصدة

   

  
 المعامل

  

 الحجم الساعً األسبوعً
الحجم الساعً 

 )ساعات(السداسً 
 وحدة التعلٌم و ت

 أخرى المجموع مستمر  إختبار
 أعمال

 تطبٌمٌة 
 أعمال 
 موجهة

 أسبوع 16-14 دروس

 وحدات التعلٌم األساسٌة  

 و ت أس  432 6 6 0 15 27 14 18    

x x 5 4 7.5 4.5 / 1.5 1.5 120 ًاإللتصادي النمدي والمال 

x x 5 4 7.5 4.5 / 1.5 1.5 120 ً2اإللتصاد الكلً التطبٌم 

x x 4 3 6 3 / 1.5 1.5 96 ًاإللتصاد الصناع 

x x 4 3 6 3   1.5 1.5 96 إدارة األعمال اإلستراتٌجٌة 

 وحدات التعلٌم المنهجٌة  

 و ت م  216 3 3 0 7.5 13.5 7 9    

x x 4 3 6 3 / 1.5 1.5 96 ً1اإللتصاد المٌاس 

x x 3 2 4.5 1.5 / 1.5 1.5 72 األمثلٌة والنمدجة 

x   2 2 3 3 / / / 48 ًتربص إستكشاف 
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 وحدات التعلٌم  اإلستكشافٌة  

 و ت إ  48 1.5 0 0 1.5 3 1 2    

x   2 1 3 1.5 / / 1.5 48 المانون العام اإللتصادي 

 وحدات التعلٌم األفمٌة  

 و ت أف  24 0 1.5 0 0 1.5 1 1    

x x 1 1 1.5 / / 1.5 / 24  2لغة حٌة 

 2مجموع السداسً س  727 1755 1755 7 24 45 23 37    

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 3السداسً س 

 نوع التمٌٌم
  

 األرصدة
  
  

  
 المعامل

  
  

  
 الحجم الساعً األسبوعً

  

الحجم الساعً 
السداسً 
 وحدة التعلٌم و ت )ساعات(

 أخرى المجموع مستمر  إختبار
أعمال 
 تطبٌمٌة

 أعمال
 موجهة 

 أسبوع 16-14 دروس

 وحدات التعلٌم األساسٌة  
 و ت أس  432 6 4,5 0 16,5 27 14 18    
x x 5 4 7.5 4,5 / 1,5 1.5 120 نظرٌات المنظمات 
x x 5 4 7.5 4,5 / 1,5 1.5 120 ادارة الموارد البشرٌة 
x x 4 3 6 4,5 / / 1.5 96 االلتصاد اإلداري 
x x 4 3 6 3 / 1,5 1.5 96 التصاد االبتكار 

 وحدات التعلٌم المنهجٌة  
 و ت م  216 3 1,5 1,5 7.5 13.5 7 9    
x x 4 3 6 3 / 1,5 1.5 96 ً2اإللتصاد المٌاس 
x x 3 2 4,5 1,5 1,5 / 1.5 72 اعالم آلً وهٌاكل البٌانات 
x   2 2 3 3 / / / 48 تربص إندماج 

 وحدات التعلٌم األفمٌة  
 و ت أف  72 0 3 0 1,5 4,5 2 3    

x x 2 1 3 1,5 / 1,5 / 48 
ٌة لالتصاالت اللغة الفرنس

 المهنٌة 
x x 1 1 1,5 / / 1,5 / 24  1اإلنجلٌزٌة إلدارة االعمال  
 3مجموع السداسً س  727 9 9 155 25.5 45 23 30    

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 4السداسً س 

 نوع التمٌٌم
 

 األرصدة
 

 المعامل

 الحجم الساعً األسبوعً
الحجم الساعً 

السداسً 
 )ساعات(

 
 أخرى المجموع مستمر إختبار

أعمال 
 تطبٌمٌة

أعمال 
 موجهة

 أسبوع 16-14 دروس

 
 وحدات التعلٌم األساسٌة

  
 و ت أس 432 6 6 0 15 27 14 18

x x 5 4 7.5 4,5 / 1,5 1.5 120 إدارة االنتاج 

x x 5 4 7.5 4,5 / 1,5 1.5 120 إدارة مالٌة متعممة 

x x 4 3 6 3 / 1,5 1.5 96 
التدلٌك التشغٌلً والرلابة 

 الداخلٌة
x x 4 3 6 3 / 1,5 1.5 96 جباٌة المنظمات 

 
 وحدات التعلٌم المنهجٌة

  
 و ت م 264 3 4,5 0 9 16,5 9 11

x x 3 3 4.5 1.5 / 1,5 1,5 72 اختٌار االستثمارات 

x x 3 2 4,5 1,5 / 1,5 1,5 72 
نظام المعلومات والمرالبة 

 االستراتٌجٌة
x x 3 2 4,5 3 / 1,5 / 72 ًمنهجٌة العمل والعرض العلم 

x 
 

 تربص إندماج 48 / / / 3 3 2 2

 
 وحدات التعلٌم  األفمٌة

  
 و ت أف 24 0 1.5 0 0 1.5 1 1

x x 1 1 1.5 / / 1.5 / 24  2اإلنجلٌزٌة إلدارة االعمال 

  
 4مجموع السداسً س  720 9 12 0 24 45 24 30

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 5السداسً س 

 نوع التمٌٌم
 المعامل األرصدة

 الحجم الساعً األسبوعً
الحجم الساعً 

 السداسً )ساعات(
 وحدة التعلٌم و ت

 أخرى المجموع مستمر إختبار
 أعمال
 تطبٌمٌة

 أعمال
 موجهة

 أسبوع 16-14 دروس

 
 وحدات التعلٌم األساسٌة

  
 و ت أس 432 4.5 3 0 19,5 27 14 18

x 
 

6 5 9 7,5 / / 1.5 144 
اإلدارة الدولٌة واإلدارة 

 المستدامة
x x 6 5 9 6 / 1,5 1.5 144 مماوالتٌة 
x x 6 4 9 6 / 1,5 1.5 144 لوجستٌن وسلسلة التورٌد 

 
 وحدات التعلٌم المنهجٌة

  
 و ت م 192 3 1,5 1,5 7,5 13,5 6 9

x x 5 3 7,5 4,5 / 1,5 1.5 96 التسوٌك والتواصل 

x x 4 3 6 3 1,5 / 1.5 96 
منهجٌة البحث وتحلٌل 

 البٌانات

 
 وحدات التعلٌم اإلستكشافٌة

  
 و ت  إ 96 3 0 1,5 0 4,5 2 3

x 
 

 ذكاء التصادي 24 1,5 / / / 1,5 1 1

x 
 

2 1 3 / 1,5 / 1,5 72 
اعالم آلً ونظام 

 المعلومات

  
 5مجموع السداسً س  720 10,5 4,5 3 27 45 22 37

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 6السداسً س

   الحجم الساعً المعامل األرصدة

 أعمال فردٌة )المذكرة( 16*30 1 20

 التربص فً المإسسة 16*15 1 10

 6مجموع السداسً س 727 2 37

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يحدد البرنامج البيداغوجي لألقسام التحضيرية ،2021نوفمبر  08مؤرخ في  1199قــرار رقم 

 في العموم االقتصادية والتسيير والعموم التجارية
 

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

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

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

 وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه.المتضمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس 
 2013يناير سنة  30 الموافق 1434ربيع األّوؿ عاـ  18المؤّرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

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

 األساسي النموذجي لممدرسة العميا.الذي يحدد القانوف 
ىيل وتشكيمتيا والمتضمف إنشاء المجنة الوطنية لمتأ 2015نة أبريل س 13المؤرخ في  167وبمقتضى القرار رقـ  -

 وصالحياتيا وسيرىا.
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الذي يحدد البرنامج البيداغوجي لممدارس  2015جويمية سنة  14المؤرخ في  344وبمقتضى القرار رقـ  -
 ادية، والتسيير والعمـو التجارية.التحضيرية في العمـو االقتص

والمتضمف إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية  2016أكتوبر سنة  05ي المؤرخ ف 1564وبمقتضى القرار رقـ  -
 .لممدارس العميا حسب الميداف ويحدد صالحيتيا وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا

ميداف العمـو االقتصادية، التجارية وعموـ -عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لممدارس العميا وبناءً  -
 .2021ماي  24المنعقد في -التسيير

 ُيـقـــــّرر
ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد البرنامج البيداغوجي لألقساـ التحضيرية في العموـ االقتصادية، والتسيير  المادة األولـى:

 والعمـو التجارية، طبقا لممحق ىذا القرار، 
العموـ االقتصادية، -رية ميداف تطبق أحكاـ ىذا القرار عمى دفعات الطمبة المسجميف في األقساـ التحضي :2المــادة 

 .2022-2021والتسيير والعمـو التجارية ، ابتداءا مف السنة الجامعية
 ، والمذكور أعاله.2015جويمية 14المؤرخ في  344تمغى جميع أحكاـ القرار رقـ  :3المــادة 
كّل فيما يخّصو، بتطبيق ىذا القرار يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف ومدراء المدارس العميا المعنية،  :4 المــادة

 .الذي ينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي
 2021نوفمبر  08 فيحرر بالجزائر 

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

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 الذي يحّدد البرنامج البيداغوجي لألقسام التحضيرية 2021نوفمبر  08 المؤّرخ في 1199 ممحق القرار رقم

  في العموم االقتصادية والتسيير والعموم التجارية
 

 1السداسً  س
 

 وحدة التعلٌم
الحجم 
الساعً 
 السداسً

 الحجم الساعً األسبوعً

 األرصدة المعامل

 نوع التمٌٌم

 محاضرة
أعمال 
 موجهة

أعمال 
 تطبٌمٌة

أعمال 
 أخرى

 امتحان متواصل

          وحدات التعلٌم األساسٌة

          )إج/إخ( 1و ت أ 

 % 60 %40 5 3 سا 4.5  سا 1.5 سا 1.5 سا 112.5 1تحلٌل رٌاضً

 % 60 %40 5 3 سا 4.5  سا1.5 سا 1.5 سا 112.5 جبر

          )إج/إخ( 2و ت أ 

 % 60 %40 4 2 سا 3  سا 1.5 سا 1.5 سا 90 1محاسبة مالٌة 

 % 60 %40 4 2 سا 3  سا1.5 سا 1.5 سا 90 التصاد عام

          وحدات التعلٌم المنهجٌة

          )إج/إخ( 1و ت م 

 % 60 %40 4 2 سا 3  سا1.5 سا 1.5 سا 90 إحصاء

 % 60 %40 3 2 سا 1.5 سا1.5  سا1.5 سا 67.5 1اعالم آلً 

 % 100  2 1 سا1.5   سا1.5 سا 45 فلسفة

          وحدات التعلٌم االستكشافٌة و االفمٌة

          )إج/إخ(1و ت إ  و أ ف 

 % 100  1 1 سا 1   سا1.5 سا 37.5 1أسس المانون 

 % 60 %40 1 1 سا 1  سا1.5  سا 37.5 1فرنسٌة 

 % 60 %40 1 1 سا1  سا1.5  سا 37.5 1انجلٌزٌة 

   30 18 سا 24 سا 155 سا 1755 سا 12 سا 727 1مجموع السداسً 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 2السداسً  س
 

 وحدة التعلٌم
الحجم 
الساعً 
 السداسً

 الحجم الساعً األسبوعً

 األرصدة المعامل

 نوع التمٌٌم

 محاضرة
أعمال 
 موجهة

أعمال 
 تطبٌمٌة

أعمال 
 أخرى

 امتحان متواصل

          وحدات التعلٌم األساسٌة    

          )إج/إخ( 1و ت أ 

 % 60 %40 5 3 سا 4.5  سا 1.5 سا 1.5 سا  112.5   2تحلٌل رٌاضً 

 % 60 %40 5 3 سا  4.5  سا1.5 سا 1.5 سا  112.5 1جبر خطً 

          )إج/إخ( 2و ت أ 

 % 60 %40 4 2 سا 3  سا 1.5 سا 1.5 سا  90 2محاسبة مالٌة 

 % 60 %40 4 2 سا 3  سا1.5 سا 1.5 سا  90 التصاد كلً 

          وحدات التعلٌم المنهجٌة

          )إج/إخ( 1و ت م 

 % 60 %40 4 2 سا 3  سا1.5 سا 1.5 سا  90 1احتماالت 

 % 60 %40 3 2 سا  1.5 سا1.5  سا1.5 سا  67.5 2اعالم آلً 

 % 100  2 1 سا1.5   سا1.5 سا  45 مدخل إلى العلوم االجتماعٌة 

          االفمٌة وحدات التعلٌم االستكشافٌة و 

          )إج/إخ(1و ت إ و أ ف  

 % 100  1 1 سا ½    سا1.5 سا  30 2أسس المانون 

 % 60 %40 1 1 سا½   سا1.5  سا 30 2فرنسٌة 

 % 60 %40 1 1 سا½   سا1.5  سا 30 2انجلٌزٌة 

   30 18 سا  22.5 سا  1.5 سا  10.5 سا  12 سا  697.5 2مجموع السداسً 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 3السداسً  س

 
 

    

 وحدة التعلٌم

الحجم 
الساعً 
 السداسً 

 الحجم الساعً األسبوعً

 األرصدة المعامل

 ٌٌمنوع التم

أعمال  محاضرة
 موجهة

أعمال 
 تطبٌمٌة

أعمال 
 أخرى

 امتحان متواصل

          وحدات التعلٌم األساسٌة    

          )إج/إخ( 1و ت أ 

 % 60 %40 5 3 سا 4.5  سا 1.5 سا 1.5 سا 112.5 3تحلٌل رٌاضً 

 % 60 %40 5 3 سا 4.5  سا 1.5 سا 1.5 سا 112.5 2جبر خطً 

             /إخ()إج 2و ت أ 

 % 60 %40 4 2 سا 3  سا 1.5 سا 1.5 سا 90 تحلٌل مالً

 % 60 %40 4 2 سا 3  سا 1.5 سا 1.5 سا 90 1التصاد جزئً 

          وحدات التعلٌم المنهجٌة

          )إج/إخ( 1و ت م 

 % 60 %40 5 3 سا 4.5  سا 1.5 سا 1.5 سا 112.5 2احتماالت 

 % 60 %40 4 2 سا 3 سا 1.5  سا 1.5 سا 90 3إعالم آلً 

          واالفمٌة  وحدات التعلٌم االستكشافٌة

          )إج/إخ(1و ت إ و أ ف 

 % 100  1 1 سا ½    سا1.5 سا 30 جغرافٌا التصادٌة

 % 60 %40 1 1 سا½   سا1.5  سا 30 3فرنسٌة 

 % 60 %40 1 1 سا½   سا1.5  سا 30 3انجلٌزٌة 

   37 18 سا24 سا  155 سا1755 سا 1755 سا 69755 3اسً مجموع السد

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 4السداسً  س
 

 وحدة التعلٌم

الحجم 
الساعً 

 اسً السد

 الحجم الساعً األسبوعً

 األرصدة المعامل

 نوع التمٌٌم

أعمال  محاضرة
 موجهة

أعمال 
 تطبٌمٌة

أعمال 
 أخرى

 امتحان متواصل

          وحدات التعلٌم األساسٌة    

          )إج/إخ( 1و ت أ 

 % 60 %40 5 3 سا 4.5  سا 1.5 سا 1.5 سا 112.5 4تحلٌل رٌاضً 

 % 60 %40 5 3 سا 4.5  سا 1.5 سا 1.5 سا 112.5 3جبر خطً 

             )إج/إخ( 2و ت أ 

 % 60 %40 4 2 سا 3  سا 1.5 سا 1.5 سا 90 محاسبة التسٌٌر

 % 60 %40 4 2 سا 3  سا 1.5 سا 1.5 سا 90 2التصاد جزئً 

          وحدات التعلٌم المنهجٌة

          )إج/إخ( 1و ت م 

 % 60 %40 5 3 سا 4.5  سا 1.5 سا 1.5 سا 112.5 3احتماالت 

 % 60 %40 4 2 سا 3 سا 1.5  سا 1.5 سا 90 4إعالم آلً 

          وحدات التعلٌم االستكشافٌة واالفمٌة 

          )إج/إخ(1و ت إ و أ ف 

التارٌخ المعاصر للحمائك 
 االلتصادٌة

 % 100  1 1    سا1.5 سا 22.5

 % 60 %40 1 1   سا1.5  سا 22.5 4فرنسٌة 

 % 60 %40 1 1   سا1.5  سا 22.5 4انجلٌزٌة 

   37 18 سا2255 سا  155 سا1755 سا 1755 سا 675  4مجموع السداسً 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 لصيدلةيتضمن إنشاء األقسام المكونة لكمية ا ،2021نوفمبر  09مؤرخ في  1200قــرار رقم 

 1لدى جامعة الجزائر
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
والمتعمق  1984غشت سنة  18الموافق  1404ذي القعدة عاـ  21المؤرخ في  209-84بمقتضى المرسوـ رقـ  -

 .وسيرىا، المعدؿ والمتمـ 1بتنظيـ جامعة الجزائر
 2021يوليو سنػة 7الموافق  1442قعدة عاـ ذي ال 26المػؤرخ في  281-21وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

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

 .منو 34 و المتمـ، السيما المادة الذي يحدد ميػاـ الجامعػة و القواعػد الخاصة بتنظيميا و سيرىا، المعدؿ 2003
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .ر التعميـ العالي و البحث العمميالذي يحدد صالحيات وزي
 

 ُيـقـــــّرر
 

دى الثانية عاـ جما 24المؤرخ في  279-03مف المرسـو التنفيذي رقـ  34طبقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
، المعدؿ والمتمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى إنشػاء 2003غشت سنة  23الموافق  1424

 .1األقسػاـ المكونػة لكمية الصيدلة لدى جامعػة الجزائر
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 األقساـ التالية: -1تنشأ لدى كمية الصيدلة لدى جامعػة الجزائر :2المادة 
  ،قسـ الصيدلة 
 ناعيةقسـ الصيدلة الص. 

، كل فيما يخصو، بتنفيذ ىذا القرار 1يكمف السيد المدير العاـ لمتعميـ والتكويف ومدير جامعة الجزائر :2المادة 
 الذي سينشػر في النشرة الرسميػة لمتعميـ العػالي و البحث العممي.

 2021نوفمبر  09 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 ن زيانأ.د عبد الباقي ب
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

والمتضمن إنشاء  1999جانفي   9يعدل القرار المؤرخ في  ،2021نوفمبر  09مؤرخ في  1201قــرار رقم 
 1األقسام المكونة لكمية الطب لدى جامعة الجزائر

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
والمتعمق  1984غشت سنة  18الموافق  1404ذي القعدة عاـ  21المؤرخ في  209-84سوـ رقـ بمقتضى المر  -

 .وسيرىا، المعدؿ والمتمـ 1بتنظيـ جامعة الجزائر
 2021 يوليو سنػة 7الموافق  1442ذي القعدة عاـ  26المػؤرخ في  281-21وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

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

 .منو 34و المتمـ، السيما المادة  الذي يحدد ميػاـ الجامعػة و القواعػد الخاصة بتنظيميا و سيرىا، المعدؿ 2003
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .البحث العمميالذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي و 
والمتضمف إنشاء األقساـ المكونة لكمية الطب لدى جامعة  1999جانفي  9وبمقتضى القرار المؤرخ في  -

 . 1الجزائر
 ُيـقـــــّرر

 

 ذكور أعاله كما يأتي:، والم1999جانفي  9مف القرار  2تعدؿ المادة   المادة األولى:
 األقساـ التالية: - 1تنشأ لدى كمية الطب لدى جامعػة الجزائر  :2المادة "           

  ،قسـ الطب 
 ".قسـ جراحة األسناف 

، كل فيما يخصو، بتنفيذ ىذا القرار 1يكمف السيد المدير العاـ لمتعميـ والتكويف ومدير جامعة الجزائر :2المادة 
 شرة الرسميػة لمتعميـ العػالي والبحث العممي.الذي سينشػر في الن

 2021نوفمبر  09 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 ة لمراجعة يتضّمن إنشاء لجنة وطني، 2021نوفمبر  10مؤرخ في  1202قــرار رقم 
 خارطة التكوين الجامعية ويحّدد تشكيمتيا وسيرىا

 

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

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

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

 .معات وتشكيميا وسيرىالوطنية لمجاالذي يحدد صالحيات الييئات الجيوية والندوة ا 2001
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األّوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .ير التعميـ العالي والبحث العمميالذي يحدد صالحيات وز 
 2021أبريل سنة 7الموافق  1442شعباف عاـ  24المؤرخ في  134-21وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 العالي والبحث العممي.رة التعميـ والمتضّمف تنظيـ اإلدارة المركزية في وزا
 

 ُيـقـــــّرر
 

لجنة لمراجعة خارطة التكويف الجامعية تدعى في  تنشأ لدى وزير التعميـ العالي و البحث العممي المادة األولى:
 صمب النص "المجنة".

 التكويف الجامعية، باالعتماد، أساسا، عمى: تكّمف المجنة بإعداد تصّور حوؿ خارطة :2المادة 
 ،توزيع نقاط التكويف وأقطاب االمتياز والمؤّسسات الجامعية عمى المستوى الوطني 
 ،متطمبات المحيط االقتصادي واالجتماعي 
 .واقع الوظائف والميف وتطّورىا 

 تعّد المجنة في أّوؿ اجتماع ليا نظاميا الداخمي وتصادؽ عميو. :3المادة 
 تضَمف  المديرية العامة لمتعميـ والتكويف بوزارة التعميـ العالي والبحث العممي أمانة المجنة. :4ادة الم

د القائمة االسمية ألعضاء المجنة وفقا لممحق ىذا القرار. :5المادة   ت حدَّ
 الي والبحث العممي.ت َحلُّ المجنة بمجّرد تقديـ تقريرىا النيائي المتّوج ألشغاليا لوزير التعميـ الع :6المادة 
 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. :7المادة 

 2021نوفمبر  10 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 لمراجعة خارطة التكوين الجامعية يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة الوطنية، 2021نوفمبر  10المؤرخ في  1202رقم  القرار ممحق
 بعنوان مؤسسات التعميم العالي والبحث العممي:

 

 المؤسسة الرتبة االسم والمقب الرقم
 رئيس الندوة الجيوية لجامعت الشرؽ  أستاذ اليادي لطرش عبد 1
 رئيس الندوة الجيوية لجامعت الوسط أستاذ عبد الحكيـ بف تميس 2
 رئيس الندوة الجيوية لجامعت الغرب أستاذ اسماعيل باالسكا 3
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 جامعة مستغانـ أستاذ نور الديف الشريف طويل                  4
 جامعة تممساف أستاذ                              كبير بوشريط          5
 1جامعة سطيف أستاذ دمحم بموناس                                             6
  1جامعة قسنطينة أستاذ عبد المميؾ باش خزانجي       7
 جامعة ورقمة أستاذ عبد الحكيـ سنوسي                            8
 المدرسة العميا لالقتصاد بوىراف أستاذ اف لّمو                                 عبد الرحم 9
 المدرسة العميا القتصاد بوىراف أستاذ بف عبو سنوسي                                     10
 عمارية والعمرافالمدرسة الوطنية المتعددة العمـو في اليندسة الم أستاذ كيينة آماؿ جيار                  11
 مركز البحث في االقتصاد المطبق مف أجل التنمية مدير بحث منذر لعساسي                       12
 مركز البحث في االقتصاد المطبق مف أجل التنمية مدير بحث فريد فميسي                                          13

 

 يم العالي و البحث العممي:بعنوان اإلدارة المركزية لوزارة التعم
 الصفة االسم والمقب الرقم
 المفتش العاـ صابة دمحم الشريف  1
 المدير العاـ لمتعميـ والتكويف بوعالـ سعيداني 2
 مدير التعميـ في الطوريف األوؿ والثاني سيف الديف عمارة  3
 مدير الموارد البشرية فريد بوزيد  4
 مدير المالية                                                 عبد الحكيـ جبراني          5
 مديرة الحياة الطالبية آسيا صحراوي                                          6
 مدير التخطيط واالستشراؼ ياسيف بمعربي                                     7
 مدير دراسات بالمدرية العامة لمبحث العممي والتطوير التكنولوجي                                           دمحم بوىيشة                           8
 مدير دراسات حكيـ دحماني                                                                  9

 بعنوان قطاعات أخرى:
 القطاع االسم والمقب الرقم
 وزارة الداخمية والجماعات المحمية والتييئة العمرانية )المديرية العامة لتييئة اإلقميـ وجاذبيتو( رابح أسيد  1
 الكونفدرالية الجزائرية ألرباب العمل المواطنيف رياض ابراىيمي 2
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يحدد تنظيم التكوين ونظام التقييم واالنتقال ، 2021نوفمبر  10مؤرخ في  1203قــرار رقم 
 في المدرسة الوطنية العميا في الرياضيات والمدرسة الوطنية العميا لمذكاء االصطناعي

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 

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

 2021 يوليو سنػة 7الموافق  1442ذي القعدة عاـ  26المػؤرخ في  281-21وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -
 والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة.

 2021 نةس غشت 22 الموافق 1443عاـ محـر 13في المؤّرخ 322-21 رقـ الرئاسي وبمقتضى المرسـو -
 في الرياضيات. العميا المدرسة الوطنية إنشاء والمتضمف
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 2021 سنة غشت 22  الموافق 1443عاـ محـر 13في المؤّرخ 323-21 رقـ الرئاسي وبمقتضى المرسـو -
 العميا لمذكاء االصطناعي. المدرسة الوطنية إنشاء والمتضمف

، الذي 2009يناير سنة  3الموافق  1430اـ محـر ع 6المؤّرخ في  03-09وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 مة اإلشراؼ ويحدد كيفيات تنفيذىا.يوضح مي

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

 2013غشت سنة  31الموافق  1434شواؿ عاـ  24المؤّرخ في  306-13 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ -
 وفي الوسط الميني لفائدة الطمبة.والمتضمف تنظيـ التربصات الميدانية 

 يات إعداد ومناقشة مذكرة الماستر.، الذي يحدد كيف2014جواف  09المؤرخ في  362وبمقتضى القرار رقـ   -
، الذي يحدد طبيعة التربصات الميدانية وفي الوسط الميني 2015نفيجا 21المؤرخ في19وبمقتضى القرار رقـ   -

 ميا ومراقبتيا وبرمجتيا، المعدؿ.لفائدة الطمبة وكيفيات تقيي
 

 ُيـقـــــّرر
 

 13المؤرخيف في  323-21ورقـ  322-21مف المرسوميف الرئاسييف رقـ  15تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
، والمذكوريف أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد تنظيـ 2021غشت سنة  22 الموافق 1443عاـ  محـر

التكويف ونظاـ التقييـ واالنتقاؿ في المدرسة الوطنية العميا في الرياضيات والمدرسة الوطنية العميا لمذكاء 
 االصطناعي.

 الفصل األول
 تنظيم التكوين

 

 منيجية وأفقية واستكشافية.ينظـ التعميـ في وحدات تعميمية أساسية و  :2المادة 
 مسار التكويف عبارة عف مجموعة منسجمة لوحدات تعميمية. :3المادة 

)دروس، أعماؿ موجية،  عمى كل أشكاؿ التعميـ تتكوف الوحدة التعميمية مف "مادة" أو عدة "مواد" تدرس
 أعماؿ تطبيقية، محاضرات، ندوات، تربصات، ورشات،...(.

تعميمية والمواد المشكمة ليا بأرصدة، حسب الحجـ الساعي لمسداسي الضروري الكتساب تقاس الوحدة ال :4المادة 
أعاله مف جية، وكذلؾ حسب حجـ  3المعارؼ والمؤىالت عف طريق أشكاؿ التعميـ المذكورة في المادة 

مف جية  النشاطات المطموبة مف الطالب في نفس السداسي )عمل شخصي، تقرير، مذكرة، تربص....(،
 .أخرى 

( ساعة في العمل الحضوري والعمل الشخصي. 25يقدر الحجـ الساعي لمرصيد الواحد بػخمسة وعشروف)
 ( رصيدا.30) تحدد القيمة اإلجمالية لألرصدة المسندة لموحدات التعميمية المكونة لمسداسي بثالثيف

ل حضوري، بالنسبة يحدد في عرض التكويف الحجـ الساعي لمعمل الشخصي الضروري لكل ساعة عم :5المادة 
 لكل مادة. 
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 يسند لموحدة التعميمية والمواد المّكونة ليا معامل وتقيـ بعالمة وتقاس برصيد. :6المادة 
يبيف المعامل أىمية المادة في وحدة التعميـ وكذا أىمية وحدة التعميـ في مسار التكويف. يجب أف تتوافق 

 .قيمة المعامل مع قيمة الرصيد المسند لنفس المادة
حسب أىداؼ التكويف وموازنة الوحدات التعميمية في سداسي لمسار تكويني معيف، يجب إجماال إتباع  :7المادة 

 مؤشرات األرصدة التالية :
 مف األرصدة لموحدة التعميمية األساسية،  %70إلى  60 -
 مف األرصدة لموحدة التعميمية المنيجية، %30إلى  20 -
 ة األفقية واالستكشافية.مف األرصدة لموحدة التعميمي  10% -

 يستفيد الطالب أثناء تكوينو مف مرافقة ومتابعة دائمة في إطار عممية اإلشراؼ. :8المادة 
 

 الفصل الثاني
 كيفيات التقييم والتدرج

 الفرع األول
 مراقبة المعارف والمؤىالت

 

طريق المراقبة المستمرة  تقيـ المؤىالت والمعارؼ المكتسبة لكل وحدة تعميمية في كل سداسي عف :9المادة 
 والمنتظمة و/أو عف طريق امتحاف نيائي.

يمكف تنظيـ بالنسبة لكل سداسي دورة عادية لمراقبة المعارؼ والمؤىالت تسمى "االمتحاف النيائي  :10المادة 
 لنياية السداسي". 

مادة في وحدة التعميـ، يجب عمى مديرية المدرسة إعالـ الطمبة في بداية كل سداسي بالنسبة لكل  :11المادة 
 بكيفيات التقييـ. 

 يشمل تقييـ الطالب جميع أنواع التعميـ المتبعة خالؿ السداسي.
تحسب عالمة الوحدة التعميمية عمى أساس معدؿ موازنة عالمات المواد المكونة ليا محسنة  :12المادة 

 بالمعامالت الخاصة بيا.
ى أساس مختمف تقييمات التعميـ المتبع مف طرؼ الطالب تحسب عالمة المراقبة المستمرة عم :13المادة 

 )محاضرات، دروس، أعماؿ موجية، أعماؿ تطبيقية، ندوات، تربصات، عمل فردي، ورشات...(.
يمكف تنظيـ ىذه التقييمات وفق عدة أشكاؿ: بحوث، اختبارات كتابية، تقارير واختبارات األعماؿ 

.إلخ. تترؾ عممية الموازنة ليذه .لمواظبة ومشاركة الطالب.التطبيقية، تقارير الورشات، عمل فردي، ا
  العناصر لتقدير فرقة التكويف.

تضمف الفرقة البيداغوجية في إطار عممية اإلشراؼ مرافقة خاصة لمطالب الذي سجل نتائج بيداغوجية  :14المادة 
 غير كافية.

المات المراقبة المستمرة و/أو االمتحاف يحسب معدؿ كل مادة في الوحدة التعميمية عمى أساس ع: 15المادة 
 النيائي لنياية السداسي.
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 يخضع تقييـ التربصات الميدانية وفي الوسط الميني المقررة في التكوينات لمتنظيـ الساري المفعوؿ. :16المادة 
 .10/20تكتسب المادة إذا تحصل الطالب عمى عالمة تساوي أو تفوؽ  :17المادة 
 حدة التعميمية إذا تحصل الطالب عمى جميع المواد المكونة ليذه الوحدة.تكتسب الو  :18المادة 
يعتبر السداسي مكتسبا إذا تحصل الطالب عمى مجموع الوحدات التعميمية المكونة لو وفقا لمشروط  :19المادة 

 مف ىذا القرار. 16المحددة في المادة  
 التالية:يحتفع الطالب باألرصدة المكتسبة في الحاالت  :20المادة 

 تحتفع الوحدة التعميمية المكتسبة باألرصدة المسندة إلييا، -
 ( رصيدا المسندة إليو،30يحتفع السداسي المكتسب بثالثيف ) -
 ( رصيدا المسندة إلييا.60تحتفع السنة المكتسبة بستيف ) -

 تكوف ىذه األرصدة مكتسبة و قابمة لمتحويل.
 

 الفرع الثاني
 سير االمتحانات

 

عمـ الطمبة بجدوؿ امتحانات نياية السداسي لكل مادة، يتضمف مدة االمتحانات وتواريخ وأماكف ي :21المادة 
إجرائيا، عف طريق النشر أو أي وسيمة إعالمية أخرى، وعف طريق إعداد مذكرة إدارية لألساتذة في 

 غضوف شير كأجل أقصى قبل تاريخ  إجراء االمتحانات.
 قا لقواعد االغفاؿ، كمما أمكف ذلؾ.تصحح أوراؽ االمتحاف طب :22المادة 
إثر كل امتحاف، يتعيف عمى أستاذ المادة تنظيـ حصة لمراجعة أوراؽ االمتحاف مع الطمبة، في أجل  :23المادة 

 ( يوما بعد االمتحاف.15أقصاه خمسة عشر )
حاف ( ساعة بعد إجراء االمت 24ينشر نموذج مصحح وسمـ تنقيط مفصل لكل امتحاف أربعة وعشروف ) 

 كأجل أقصى.
إثر االنتياء مف عممية االطالع، يجب أف تسمـ النقاط ونموذج التصحيح وأوراؽ االمتحاف إلى مديرية 

 المدرسة لحفظيا طبقا لقواعد األرشيف. 
 

بعد االطالع عمى أوراؽ االمتحاف وعمى نموذج التصحيح، يمكف لكل طالب غير راض عف عالمتو  :24المادة 
( عمل مفتوحيف مف تاريخ االطالع عمى ورقة االمتحاف. وال يقبل أي طعف 2مي )تقديـ طعف خالؿ يو 

 خارج ىذه المدة.
 يمكف أف تؤدي معالجة الطعف إلى إعادة تصحيح ورقة االمتحاف.

 

يتعيف عمى الطالب الذي يرغب في إعادة تصحيح أوراؽ االمتحاف، إيداع طمب خطي لدى مديرية  : 25المادة
التدابير الالزمة المحاطة بالسرية، لتعييف مصحح ثاني، يكوف مف نفس الرتبة أومف  المدرسة التي تتخذ

رتبة أعمى ومف نفس تخصص األستاذ المصحح األوؿ ويمكف أف ينتمي إلى مؤسسة أخرى لمتعميـ 
 العالي.
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 :عمى إثر التصحيح الثاني، تقارف العالمة المحصل عمييا مع العالمة األولى، كما يأتي :26المادة 
( نقاط، يؤخذ المعدؿ الحسابي 03إذا كاف الفارؽ بيف العالمة الثانية والعالمة األولى أقل مف ثالث )

 بيف العالمتيف في الحسباف، 
 ( نقاط ، تؤخذ العالمة الثانية في الحسباف،03إذا كاف الفارؽ يساوي أو يفوؽ  ثالث )

 ع عمى ورقة االمتحاف.في حالة التصحيح الثاني ال يحق لمطالب االطال :27المادة 
 

 الفرع الثالث
 تنظيم المداوالت

 

تعتبر المشاركة في المداوالت نشاطا بيداغوجيا يثمف كافة الواجبات البيداغوجية لألستاذ الباحث. تتخذ : 28المادة 
القرارات باألغمبية البسيطة ألعضاء لجنة المداوالت الحاضريف، في حالة تساوي األصوات يكوف صوت 

 مرجحا. الرئيس
 تنظـ المداوالت في نياية كل سداسي وفي نياية السنة الجامعية. :29المادة 
تدعى لجنة مداوالت نياية السداسي "لجنة  التصديق السداسية " وتتشكل مف أساتذة  باحثيف مسؤوليف  :30المادة 

مف طرؼ مديرية عف المواد المشكمة لمسداسي. يترأسيا مف بينيـ األستاذ الباحث األعمى رتبة يعيف 
 المدرسة.

تدعى لجنة مداوالت نياية السنة "لجنة المداوالت السنوية" وتتشكل مف أساتذة باحثيف مسؤوليف عف  :31المادة 
 مواد السنة يترأسيا مف بينيـ األستاذ الباحث األعمى رتبة ويعيف مف طرؼ مديرية المدرسة. 

االعتبار مساره في التكويف والنتائج البيداغوجية تصرح ىذه المجنة بنجاح أو رسوب الطالب أخذا بعيف 
 التي تحصل عمييا.

 يعتبر حضور أعضاء لجاف المداوالت السداسية والسنوية إلزاميا. :32المادة 
 غير أنو يصح اجتماع لجنة المداوالت بحضور ثمثي أعضائيا عمى األقل.

 ت.يمتـز أعضاء لجنة المداوالت بالحفاظ عمى سرية أشغاؿ المداوال
يتـ إعالـ الطمبة عمى الفور بالنتائج النيائية لممداوالت عف طريق النشر و/أو عبر كل وسائل التواصل  :33المادة 

 الرقمية السيما عبر الموقع االلكتروني لممدرسة.
( ساعة 48يمكف الطالب تقديـ طعف بعد نشر نتائج المداوالت في أجل ال يتعدى ثمانية وأربعوف ): 34 المادة

 وال يقبل أي طعف يقدـ بعد انقضاء ىذه المدة.  عات العمل الفعمية(،)سا
 تجتمع نفس لجنة المداوالت لدراسة الطعوف والقياـ بالتعديالت المحتممة والتصحيحات المبررة. :35المادة 

  .تنشر نتائج دراسة الطعوف خالؿ ثالثة أياـ عمل كأجل أقصى ابتداء مف تاريخ اختتاـ آجاؿ ايداع الطعوف 
 

 الفصل الثالث
 نظام االنتقال

 يقّيـ الطالب كل سداسي، ويتـ االنتقاؿ سنويا. :36المادة 
يعتبر االنتقاؿ مف السداسي األوؿ إلى السداسي الثاني لنفس السنة الجامعية حقا لكل طالب مسجل  :37المادة 

 بصفة منتظمة في المدرسة.
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ة بدوف تعويض كل طالب تحصل عمى معدؿ سنوي يساوي أو يعتبر ناجح وينتقل إلى السنة الموالي :38المادة 
 اكتسب كل مواد الوحدات التعميمية لمسنة الدراسية، والذي 10/20يفوؽ 

يعتبر كذلؾ ناجح وينتقل إلى السنة الموالية بالتعويض كل طالب تحصل عمى معدؿ سنوي يساوي أو  
ى مادتيف عمى األكثر تنتمياف لموحدات والذي اكتسب كل مواد الوحدات التعميمية ما عد 10/20يفوؽ 

 . 08/20األفقية و/أو االستكشافية بعالمات تساوي أو تفوؽ 
يمكف تنظيـ امتحاف خاص في بداية العاـ الدراسي التالي لصالح الطالب الذيف تحصموا عمى معّدؿ  :39المادة 

وا فييا عمى عالمة تساوي أو لكنيـ رسبوا بسبب مادة أساسية واحدة تحصم 10/20سنوي يساوي أو يفوؽ 
  .08/20تفوؽ 

  يتـ تنظيـ دورة مداولة خاصة لممصادقة عمى نتائج االمتحانات الخاصة.
 الطالب الذي تعتبره لجنة المداوالت راسب، يعاد توجييو إلى مؤسسة جامعية أو مركز جامعي. :40المادة 

 

 الفصل الرابع
 مذكرة الماستر ومشروع نياية الدراسة

 

 2014جواف  09المؤرخ في  362تخضع إجراءات إعداد ومناقشة مذكرة الماستر ألحكاـ  القرار رقـ  :41ة الماد
 والمذكور أعاله.

 يقترح موضوع مشروع نياية الدراسة ويشرؼ عميو أستاذ باحث أو أستاذيف باحثيف مف المدرسة. :42المادة 
 المزدوج باقتراح مف األستاذ المشرؼ.المشاركة في اإلشراؼ  يمكف أيضا ألي مختص خارج المدرسة

يمكف اقتراح موضوع مشروع نياية الدراسة بالتشاور والتعاوف مع ميني مف القطاع االقتصادي 
 واالجتماعي.

 تتـ المصادقة عمى مواضيع مشاريع نياية الدراسة مف طرؼ فرؽ تكويف المدرسة.
 موافقة األستاذ المشرؼ.ال يمكف مناقشة مشروع نياية الدراسة إال بعد  :43المادة 

تتكوف لجنة المناقشة مف األستاذ المشرؼ وأستاذ باحث أو أستاذيف باحثيف مف المدرسة، وعند  
 االقتضاء، ممثل عف القطاع االقتصادي واالجتماعي.

 بعد المناقشة، يعمف عف نجاح الطالب بتقدير: :44المادة 
   12/20<العالمة   ≤10/20متوسط 
  14/20<مة العال ≤ 12/20حسف 
 16/20<العالمة ≤ 14/20 جيد 
  18/20<العالمة ≤16/20جيد جدا 
  20/20<العالمة≤ 18/20ممتاز 

عند منح النقطة النيائية لمناقشة مشروع نياية الدراسة، تؤخذ بعيف االعتبار طريقة تقديـ المذكرة، القيمة  :45المادة 
 قدير األستاذ المشرؼ.العممية لمنتائج، العرض واإلجابات عمى األسئمة، وكذلؾ ت

 لمشروع نياية الدراسة غير قابمة لمتعويض. العالمة الممنوحة



  2021-الرابعالثالثي -النشرة الرسمية                      -مديرية الشؤون القانونية-                     وزارة التعميم العالي والبحث العممي   269

 

تعد قرارات لجنة المناقشة نيائية وغير قابمة لمطعف، وفي حالة وجود عيب في الشكل أو خطأ مادي  :46المادة 
 يد.تعاينو مديرية المدرسة، يمكف ىذه األخيرة أف تطمب مف المجنة إعادة المداولة مف جد

طور التكويف وناقشوا مذكرة الماستر  تمنح شيادة نياية الدراسة في المدارس العميا لمطمبة الذيف أتموا  :47المادة 
 أو مشروع نياية الدراسة بنجاح.

 الفصل الخامس
 أحكام نيائية

 

ضيات والمدرسة تطبق أحكاـ ىذا القرار عمى الطمبة المسجميف في المدرسة الوطنية العميا في الريا :48المادة 
 .2021/2022الوطنية العميا لمذكاء االصطناعي ابتداء مف السنة الجامعية 

يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف بوزارة التعميـ العالي والبحث العممي و مديرا المدرستيف الوطنيتيف  :49المادة 
ذا القرار الذي سينشر في النشرة العميتيف  في الرياضيات ولمذكاء االصطناعي كل فيما يخصو، بتنفيذ ى

 الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
 2021نوفمبر  10 فيحرر بالجزائر 

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

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يتضمن إنشاء األقسام المكونة لكمية العموم االقتصادية  ،2021نوفمبر  10مؤرخ في  1204قــرار رقم 

 والتجارية وعموم التسيير لدى جامعة تامنغست
 

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

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

 .منو 34لمتمـ، السيما المادة االذي يحدد ميػاـ الجامعػة والقواعػد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدؿ و  2003
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ـ ربيع األوؿ عا 18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .ر التعميـ العالي والبحث العمميالذي يحدد صالحيات وزي
نوفمبر سنة  22الموافق  1442ربيع الثاني عاـ  6المؤرخ في  336-20وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 ، والمتضمف إنشاء جامعة تامنغست.2020
 ُيـقـــــّرر

 

جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03مف المرسـو التنفيذي رقـ  34مادة طبقا ألحكاـ ال المادة األولى:
، المعدؿ والمتمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى إنشػاء 2003غشت سنة  23الموافق  1424

 األقسػاـ المكونػة لكمية العمـو االقتصادية والتجارية وعمـو التسيير لدى جامعػة تامنغست.
 األقساـ التالية:-نشأ لدى كمية العمـو االقتصادية والتجارية وعمـو التسيير لدى جامعػة تامنغستت :2المادة 

 ،قسـ العمـو االقتصادية 
 ،قسـ عمـو التسيير 
 .قسـ العمـو المالية والمحاسبة 
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ىذا القرار  يكمف السيد المدير العاـ لمتعميـ والتكويف ومدير جامعة  تامنغست ، كل فيما يخصو، بتنفيذ :3المادة 
 الذي سينشػر في النشرة الرسميػة لمتعميـ العػالي والبحث العممي.

 2021نوفمبر  10 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بن زيان

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يتضمن إنشاء األقسام المكونة لكمية العموم والتكنولوجيا ، 2021ر نوفمب 10مؤرخ في  1205قــرار رقم 

 لدى جامعة تامنغست
 

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

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

 .منو 34والمتمـ، السيما المادة  الذي يحدد ميػاـ الجامعػة والقواعػد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدؿ 2003
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .ر التعميـ العالي والبحث العمميالذي يحدد صالحيات وزي
نوفمبر سنة  22الموافق  1442ربيع الثاني عاـ  6المؤرخ في  336-20وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 ، والمتضمف إنشاء جامعة تامنغست.2020
 ُيـقـــــّرر

 

جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03سـو التنفيذي رقـ مف المر  34طبقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
، المعدؿ والمتمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى إنشػاء 2003غشت سنة  23الموافق  1424

 األقسػاـ المكونػة لكمية العمـو والتكنولوجيا لدى جامعػة تامنغست.
 األقساـ التالية:-جامعػة تامنغست تنشأ لدى كمية العموـ والتكنولوجيا لدى  :2المادة 

 ،قسـ العموـ والتكنولوجيا 
 ،قسـ الجيولوجيا 
 ،قسـ الرياضيات واإلعالـ اآللي 
 ،قسـ عمـو المادة 
 قسـ البيولوجيا. 

يكمف السيد المدير العاـ لمتعميـ والتكويف ومدير جامعة تامنغست، كل فيما يخصو، بتنفيذ ىذا القرار  :3المادة 
 النشرة الرسميػة لمتعميـ العػالي والبحث العممي.الذي سينشػر في 

 2021نوفمبر  10 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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يتضمن إنشاء األقسام المكونة لكمية الحقوق والعموم السياسية  ،2021نوفمبر  10مؤرخ في  1206قــرار رقم 
 لدى جامعة تامنغست

 

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

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

 .منو 34المتمـ، السيما المادة الذي يحدد ميػاـ الجامعػة والقواعػد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدؿ و  2003
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
نوفمبر سنة  22الموافق  1442ربيع الثاني عاـ  6المؤرخ في  336-20وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 ، والمتضمف إنشاء جامعة تامنغست.2020
 ُيـقـــــّرر

 

جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03مف المرسـو التنفيذي رقـ  34طبقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
، المعدؿ والمتمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى إنشػاء 2003غشت سنة  23الموافق  1424

 .األقسػاـ المكونػة لكمية الحقوؽ والعموـ السياسية لدى جامعػة تامنغست
 األقساـ التالية:-تنشأ لدى كمية الحقوؽ والعموـ السياسية لدى جامعػة تامنغست  :2المادة 

 ،قسـ الحقوؽ 
 .قسـ العمـو السياسية 

يكمف السيد المدير العاـ لمتعميـ والتكويف ومدير جامعة تامنغست، كل فيما يخصو، بتنفيذ ىذا القرار  :3المادة 
 متعميـ العػالي والبحث العممي.الذي سينشػر في النشرة الرسميػة ل

 

 2021نوفمبر  10 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بن زيان

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 آلداب والمغاتيتضمن إنشاء األقسام المكونة لكمية ا ،2021نوفمبر  10مؤرخ في  1207قــرار رقم 

 لدى جامعة تامنغست
 

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

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

 .منو 34الذي يحدد ميػاـ الجامعػة والقواعػد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدؿ والمتمـ، السيما المادة  2003
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 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .العالي والبحث العمميالذي يحدد صالحيات وزير التعميـ 

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

 ُيـقـــــّرر
 

عاـ  جمادى الثانية24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذي رقـ  34طبقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
، المعدؿ والمتمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى إنشػاء 2003غشت سنة  23الموافق  1424

 األقسػاـ المكونػة لكمية اآلداب والمغات لدى جامعػة تامنغست .
 األقساـ التالية: -داب والمغات لدى جامعػة تامنغستتنشأ لدى كمية اآل  :2المادة 

 ية،قسـ اآلداب والمغات األجنب 
 .قسـ المغة واألدب العربي 

يكمف السيد  المدير العاـ لمتعميـ والتكويف ومدير جامعة تامنغست، كل فيما يخصو، بتنفيذ ىذا القرار  :3المادة 
 الذي سينشػر في النشرة الرسميػة لمتعميـ العػالي والبحث العممي

 2021نوفمبر  10 فيحرر بالجزائر 
 مميوزير التعميم العالي والبحث الع
 أ.د عبد الباقي بن زيان

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يتضمن إنشاء األقسام المكونة لكمية العموم اإلنسانية  ،2021نوفمبر  10مؤرخ في  1208قــرار رقم 

 واالجتماعية لدى جامعة تامنغست
 

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

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

 .منو 34المتمـ، السيما المادة ظيميا وسيرىا، المعدؿ و الذي يحدد ميػاـ الجامعػة والقواعػد الخاصة بتن 2003
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .ر التعميـ العالي و البحث العمميالذي يحدد صالحيات وزي
نوفمبر سنة  22الموافق  1442اني عاـ ربيع الث 6المؤرخ في  336-20وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 ، والمتضمف إنشاء جامعة تامنغست.2020
 ُيـقـــــّرر

 

جمادى الثانية عاـ 24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذي رقـ  34طبقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
قرار إلى إنشػاء ، المعدؿ والمتمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا ال2003غشت سنة  23الموافق  1424

 األقسػاـ المكونػة لكمية العمـو اإلنسانية واالجتماعية لدى جامعػة تامنغست.
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 األقساـ التالية: -تنشأ لدى كمية العمـو اإلنسانية واالجتماعية لدى جامعػة تامنغست :2المادة 
 ،قسـ العمـو اإلنسانية 
 ،قسـ عمـ االجتماع 
 يا.قسـ عمـ النفس وعمـو التربية واألرطفون 

يكمف السيد  المدير العاـ لمتعميـ والتكويف ومدير جامعة تامنغست، كل فيما يخصو، بتنفيذ ىذا القرار  :3المادة 
 الذي سينشػر في النشرة الرسميػة لمتعميـ العػالي و البحث العممي

 2021نوفمبر  10 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 انأ.د عبد الباقي بن زي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 المجـمس العممــي يحدد القائمة االسمية ألعضاء، 2021نوفمبر  13مؤرخ في  1246قــرار رقم 

 2وىــران -محمـد بـن أحمـد بجامعة الصيـانة واألمــن الصنـاعي لمعيـد
 

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

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

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

 .الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
سبتمبر سنة  22وافق الم 1435ذي القعدة عاـ  27المؤرخ في  261-14وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

  .2والمتضمف إنشاء جامعة وىراف 2014
وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجمس العممي لمعيد الصيانة واألمف الصناعي بجامعة دمحم بف  -

 .2021أكتوبر  31المؤّرخ في  2وىراف  -أحمد
 ُيـقـــــّرر

 

جمادي الثانية عاـ 24المؤرخ في  279-03التنفيذي رقـ  مف المرسوـ 67تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد 2003غشت سنة  23الموافق  1424

 2وىراف-القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لمعيد الصيانة واألمف الصناعي بجامعة دمحم بف أحمد
 -االسمية ألعضاء المجمس العممي لمعيد الصيانة واألمف الصناعي بجامعة دمحم بف أحمد تحدد القائمة :2المادة 

 .، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار2وىراف
، كل فيما يخصو، بتطبيق ىذا 2وىراف -يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف ومدير جامعة دمحم بف أحمد :3المادة 

 مية لمتعميـ العالي والبحث العممي.القرار الذي سينشر في النشرة الرس
 2021نوفمبر  13 فيحرر بالجزائر 

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

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 المجـمس العممــي الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء 2021نوفمبر  13المؤرخ في  1246لقــرار رقم ممحـــق با
 2وىــران-محمـد بـن أحمـد بجامعة الصيـانة واألمــن الصنـاعي لمعيـد

 

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 اذية عف قسـ األمف الصناعي والبيئةرئيس المجمس العممي لممعيد، ممّثل األساتذة ذوي مصّف األست حبار شفيقة 1
 مدير المعيد شنوفي دمحم 2
 نائب العميد مكّمف بالدراسات والمسائل المرتبطة بالطمبة عيساني نسيمة 3
 نائب العميد مكّمف بما بعد التدّرج والبحث العممي والعالقات الخارجية بوحفص دمحم 4
 والبيئةرئيس قسـ األمف الصناعي  لعالوي دمحم األميف 5
 رئيس قسـ الصيانة واألجيزة مكي ابراىيـ الخميل 6
 رئيس قسـ الصيانة في اإللكتروميكانيؾ اجموع عبد العزيز 7
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ الصيانة واألجيزة حسيني عبد المطيف 8
 واألجيزةممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ الصيانة  قندوز جياللية 9
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ الصيانة في اإللكتروميكانيؾ عشاش حبيب 10
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ الصيانة في اإللكتروميكانيؾ شويتؾ مامة 11
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ األمف الصناعي والبيئة لبصير حياة 12
 ممّثل عف األساتذة المساعديف نكروؼ جياللي 13
 ممّثل عف األساتذة المساعديف بمعباس عبد هللا 14
 مديرة مخبر بحث لونيس زبيدة 15
 مسؤولة مكتبة المعيد شارؼ بف رحو نبية 16
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يحـّدد القائمـة االسمية ألعضاء المجمـس العممـي، 2021ر نوفمب 13مؤرخ في  1247قــرار رقم 
 2وىـران -لجامعة محمـد بن أحمـد

 

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

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

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

 .ير التعميـ العالي والبحث العمميالذي يحدد صالحيات وز 
سبتمبر سنة  22الموافق  1435ذي القعدة عاـ  27المؤرخ في  261-14وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .2والمتضمف إنشاء جامعة وىراف 2014
 20 المؤّرخ في 2راف وى -وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجمس العممي لجامعة دمحم بف أحمد -

 .2021أكتوبر 
 ُيـقـــــّرر
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جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذي رقـ  20تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد 2003غشت سنة  23الموافق  1424

 .2وىراف-ضاء المجمس العممي لجامعة دمحم بف أحمدالقائمة االسمية ألع
، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا 2وىراف-تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لجامعة دمحم بف أحمد :2المادة 

 القرار.
يق ىذا ، كل فيما يخصو، بتطب2وىراف  -يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف ومدير جامعة دمحم بف أحمد :3المادة 

 القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
 2021نوفمبر  13 فيحرر بالجزائر 

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

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 الذي يحّدد القائمـة االسمية ألعضاء المجمس العممي 2021نوفمبر  13المؤرخ في  1247ممحق بالقرار رقـم 

 2وىران-لجامعة دمحم بن أحمد
 

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 مدير الجامعة، رئيس المجمس العممي لمجامعة بالسكة اسماعيل 1

 ةمكاكية مختاري 2
نائب مدير الجامعة مكّمف بالتكويف العالي في الطور األوؿ والثاني والتكويف المتواصل 

 والشيادات والتكويف العالي في التدرج

 بابا حامد نسيـ 3
نائب مدير الجامعة مكّمف بالتكويف العالي في الطور الثالث والتأىيل الجامعي والبحث 

 العممي والتكويف العالي فيما بعد التدرج

 بمخير ىند 4
نائب مدير الجامعة مكّمف بالعالقات الخارجية والتعاوف والتنشيط واالتصاؿ والتظاىرات 

 العممية
 نائب مدير الجامعة مكّمف بالتنمية واالستشراؼ والتوجيو دلندة عيسى 5
 عميد كمية العمـو االقتصادية، التجارية وعمـو التسيير نايت بيموؿ مقراف  6
 ميد كمية الحقوؽ والعمـو السياسيةع حداد دمحم 7
 عميد كمية الّمغات األجنبية حميدو بوعياد نبيمة 8
 عميد كمية العمـو االجتماعية بوزيدي اليواري  9
 عميد كمية عمـو األرض والكوف  صباف عباس 10
 مدير معيد الصيانة واألمف الصناعي شنوفي دمحم 11
 ية عمـو األرض والكوف رئيس المجمس العممي لكم بصديق مصطفى 12
 رئيس المجمس العممي لكمية العمـو االجتماعية زاوي عمر 13
 رئيس المجمس العممي لكمية الحقوؽ والعمـو السياسية العربي شحط عبد القادر 14
 رئيس المجمس العممي لكمية العمـو االقتصادية، التجارية وعمـو التسيير سالـ عبد العزيز 15
 رئيس المجمس العممي لكمية الّمغات األجنبية لقادر لطفيبف حطاب عبد ا 16
 رئيس المجمس العممي لمعيد الصيانة واألمف الصناعي حبار شقيقة 17
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف كمية العمـو االجتماعية ىاشـ أماؿ 18
 الجتماعيةممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف كمية العمـو ا دراس شيرزاد 19
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 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف كمية الحقوؽ والعمـو السياسية زىدور سيمي 20
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف كمية الحقوؽ والعمـو السياسية بوجالؿ مفتاح 21
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف كمية عمـو األرض والكوف  حدايد دمحم 22
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف كمية عمـو األرض والكوف  وؾ نعيمةمبر  23
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف كمية العمـو االقتصادية، التجارية وعمـو التسيير شنوؼ صادؽ 24
 عمـو التسييرممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف كمية العمـو االقتصادية، التجارية و  بمفاطمي سفياف 25
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف كمية الّمغات األجنبية جعميب فريدة 26
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف كمية الّمغات األجنبية وحميش غنية 27
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف معيد الصيانة واألمف الصناعي حسيني عبد المطيف 28
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف معيد الصيانة واألمف الصناعي ز جيالليةقندو  29
 ممّثل عف األساتذة المساعديف دحياس فاطمة 30
 ممّثل عف األساتذة المساعديف أيت عمي يحي أمازيغ 31
 وىراف   -أستاذ بجامعة العمـو والتكنولوجيا دمحم بوضياؼ جبار بشير 32
 1وىراف -أستاذ بجامعة أحمد بف بمة بوحديبة توفيق 33
 مدير وحدة بحث بوسماحة نصر الديف 34
 مدير وحدة البحث مبتوؿ دمحم 35
 مسؤوؿ المكتبة المركزية حمادوش حميمة 36

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  2020سبتمبر  28المؤرخ في  670رقم  يعّدل القرار، 2021نوفمبر  13مؤرخ في  1248قــرار رقم 

 المحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية عموم الطبيعة والحياة 
 وىران-بجامعة العموم والتكنولوجيا دمحم بوضياف

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
والمتعمق  1984غشت سنة  18ق المواف 1404ذي القعدة عاـ  21المؤرخ في  212-84بمقتضى المرسوـ رقـ  -

 .بتنظيـ جامعة وىراف لمعموـ والتكنولوجيا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ
 2021يوليو سنة  7الموافق  1442ذي القعدة عاـ  26المؤّرخ في  281-21وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة
 غشت سنة 23الموافق  1424جمادى الثانية عاـ  24رخ فيالمؤ  279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

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

 .لعالي والبحث العمميالذي يحدد صالحيات وزير التعميـ ا
الذي يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي  2020سبتمبر  28المؤرخ في  670وبموجب القرار رقـ   -

 .وىراف -بجامعة العمـو والتكنولوجيا دمحم بوضياؼ لكمية عمـو الطبيعة والحياة
بجامعة العمـو  الطبيعة والحياةعموـ  وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجمس العممي لكمية -

 .2021أكتوبر  06وىراف المؤّرخ في  -والتكنولوجيا دمحم بوضياؼ
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 ُيـقـــــّرر
 ييدؼ ىذا القرار إلى تعديل القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية عموـ الطبيعة والحياة المادة األولى:

 وىراف.-بجامعة العموـ والتكنولوجيا دمحم بوضياؼ
بجامعة العموـ والتكنولوجيا دمحم  تحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية عموـ الطبيعة والحياة :2ادة الم

 وىراف، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار. -بوضياؼ
فيما وىراف، كل -يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف ومدير جامعة العموـ والتكنولوجيا دمحم بوضياؼ :3المادة 

 يخصو، بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
 2021نوفمبر  13 فيحرر بالجزائر 

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

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

  2020سبتمبر  28المؤرخ في  670الذي يعّدل القرار رقم  2021نوفمبر  13المؤرخ في  1248ممحـــق بالقــرار رقم 
 وىران-افالمحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية عموم الطبيعة والحياة بجامعة العموم والتكنولوجيا دمحم بوضي

 

 الصفـة االسم والمقـب الرقم

 بف عمي ايماف 1
رئيسة المجمس العممي لمكمية، ممّثمة األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ الوراثة 

 الجزيئية التطبيقية
 عميد الكمية جابر عبد الرزاؽ 2
 خارجيةنائبة العميد المكمفة بما بعد التدرج والبحث العممي والعالقات ال عبدي مريـ 3
 نائبة العميد المكمفة بالدراسات والمسائل المرتبطة بالطمبة بغالـ حميدة 4
 رئيسة قسـ الوراثة الجزيئية التطبيقية  تربش ريـ 5
 رئيس قسـ الكائف الحي والبيئة  داللي أمينة 6
 رئيس قسـ البيوتكنولوجيا بمجياللي أسماء 7
 البيولوجيا  رئيس قسـ التعميـ األساسي في تناح فتحي 8
 رئيسة المجنة العممية لقسـ البيوتكنولوجيا عبد الدايـ كاتيا 9
 رئيسة المجنة العممية لقسـ الوراثة الجزيئية التطبيقية سعيدي وىراني نجية 10
 رئيسة المجنة العممية لقسـ الكائف الحي والبيئة بمحوسيف فاطمة 11
 األستاذية عف قسـ الوراثة الجزيئية التطبيقية ممّثل األساتذة ذوي مصفّ  بوجمعة عبد هللا 12
 ممّثمة األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ الكائف الحي والبيئة  برباح عميوة أماؿ 13
 ممّثمة األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ الكائف الحي والبيئة بورجة نادية 14
 ممّثمة عف األساتذة المساعديف محتوقي أماؿ 15
 ممّثمة عف األساتذة المساعديف لعروسي صميحة 16
 مديرة مخبر بحث مروفل نعيمة جبارية 17
 مديرة مخبر بحث قايد حرش مريـ 18
 مسؤولة المكتبة بعزيز جييدة 19

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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  2020جويمية  02المؤرخ في  376ار رقم يعدل القر ، 2021نوفمبر  14مؤرخ في  1249قــرار رقم 
 يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة المدرسة الوطنية العميا لإلحصاء واإلقتصاد التطبيقي

 

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

 .والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة
 2008يوليو سنة  14الموافق  1429رجب عاـ  11المؤرخ في  222-08وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .اإلحصاء إلى مدرسة خارج الجامعة والمتضمف تحويل المعيد الوطني لمتخطيط و
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

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

 .منو 24رسة العميا،السيما المادة الذي يحدد القانوف األساسي النموذجي لممد
الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة  2020جويمية  02المؤرخ في  376ر رقـ وبمقتضى القرا -

 .حصاء واإلقتصاد التطبيقي، المعدؿالمدرسة الوطنية العميا لإل
 

 ُيـقـــــّرر
 

 ، المعدؿ، والمذكور أعاله، كما2020جويمية  02المؤرخ في  376يعدؿ الجدوؿ الممحق بالقرار رقـ  المادة األولى:
 ىو محدد بالجدوؿ الممحق بيذا القرار.

 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. :2المادة 
 2021نوفمبر  14 فيحرر بالجزائر 

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

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 المدرسة الوطنية العميا لإلحصاء واإلقتصاد التطبيقي قائمة أعضاء مجمس إدارة

 األعضاء المنتخبون: -1
 الييئة الصفة االسم والمقب

 ممثل منتخب عف األساتذة عضو بف العايب بوبكر -
 األساتذة ممثل منتخب عف عضو موفق عمي -
 ف سمؾ األساتذة المحاضريف قسـ"ب"ممثمة منتخبة ع عضو فريحة نشيدة -
 ف سمؾ األساتذة المحاضريف قسـ"أ"ممثل منتخب ع عضو صحراوي العموري  -
 خب عف األساتذة المساعديف قسـ"أ"ممثل منت عضو زالقي جماؿ -
 بة عف األساتذة المساعديف قسـ"أ"ممثمة منتخ عضو عزيبي زىرة -
 مثل منتخب عف األساتذة المشاركيفم عضو سعيد دلـو -
 ماؿ الخدماتممثل منتخب عف الموظفيف اإلدارييف والتقنييف وع عضو رحماني قوادري  -
 دارييف والتقنييف وعماؿ الخدماتممثل منتخب عف الموظفيف اإل عضو حاج ىني دمحم -
 ممثل منتخب عف الطمبة عضو خديمي نبيل -
 ل منتخب عف الطمبةممث عضو بيتور معتز باهلل -

 
 

 ."........................................والباقي بدون تغيير......................................."
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 2019ماي  27المؤرخ في  793يعدل القرار رقم ، 2021نوفمبر  16مؤرخ في  1250قــرار رقم 
 يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة المدرسة الوطنية العميا لممناجمنت  

 

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

 .والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة
 2008ابريل  سنة  9الموافق  1429ربيع الثاني عاـ  3المؤرخ في  116-08رسوـ التنفيذي رقـ وبمقتضى الم -

 .منو 4والمتضمف إنشاء المدرسة الوطنية العميا لممناجمنت، المعدؿ والمتمـ،السيما المادة 
 2013ة يناير سن 30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

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

 .منو 24رسة العميا،السيما المادة الذي يحدد القانوف األساسي النموذجي لممد
الذي يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس إدارة المدرسة  2019ماي  27المؤرخ في  793وبمقتضى القرار رقـ  -

 الوطنية العميا لممناجمنت، المعدؿ.
 ُيـقـــــّرر

 

، المعدؿ، والمذكور أعاله، كما 2019ماي  27المؤرخ في  793يعدؿ الجدوؿ الممحق بالقرار رقـ  المادة األولى:
 ىو محدد بالجدوؿ الممحق بيذا القرار.

 العممي. ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث :2المادة 
 2021نوفمبر  16 فيحرر بالجزائر 

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

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 لمدرسة الوطنية العميا لممناجمنتقائمة أعضاء مجمس إدارة ا

 األعضاء المعينون: -1
 القطاع الصفة االسم والمقب

 ف بالتعميـ العالي والبحث العمميممثل الوزير المكم رئيسا مزراؽ مختار -
 ممثل الوزير المكمف بالمالية عضو صايبي سمير -
 الوزير المكمف بالتربية الوطنية ثلمم عضو بجادي عبدالرحيـ -
 كمف بالتكويف والتعميـ المينييفممثمة الوزير الم عضو نسيب حمامة -
 اإلداري  ممثل السمطة المكمفة بالوظيفة العمومية واإلصالح عضو يوسفي دمحم نزيد -
 ممثل وزير الدفاع الوطني عضو مالخسو حمزة -
 األشغاؿ العموميةالوزير المكمف بممثمة  عضو صاقو عبد الكريـ -
 مف بالسياحة والصناعة التقميديةممثمة الوزير المك عضو قيراط كريمة -
 المكمف بالتجارة وترقية الصادراتممثل الوزير  عضو بوشالغـ خالد -
 ممثل الوزير المكمف بالصناعة عضو عرابة لخضر -



  2021-الرابعالثالثي -النشرة الرسمية                      -مديرية الشؤون القانونية-                     وزارة التعميم العالي والبحث العممي   280

 

 الوزير المكمف بالطاقة والمناجـ ممثمة عضو ماجور نورة -
 بالموارد المائية واالمف المائيممثمة الوزير المكمف  عضو حموش حسينة -
 والمواصالت السمكية والالسمكية ممثمة الوزير المكمف بالبريد عضو طالب نادية -
 المكمف بالسكف والعمراف والمدينةممثمة الوزير  عضو بميواف نشيدة -
 ممثل مجمع فادركو عضو عمور حابس -
 NCA ROUIBAممثل مجمع  عضو سميـ عثماني  -
 ETUSAممثل مؤسسة النقل الحضري والشبو الحضري لمجزائر عضو بف ميمود عبدالقادر -
 SPA ELEC EL Djazairممثل شركة  عضو كيناف دواجي جياللي -

 

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

  2019جانفي  2المؤرخ في  14يعدل القرار رقم ، 2021نوفمبر  14مؤرخ في  1251قــرار رقم 
 بسكرة  الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة جامعة جامعة

 

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

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

 .منو 3والمتضمف إنشاء جامعة بسكرة، المعدؿ والمتمـ، السيما المادة 
غشت سنة  23الموافق  1424جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03المرسوـ التنفيذي رقـ  وبمقتضى -

 .منو 12والمتمـ، السيما المادة  ، الذي يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدؿ2003
، 2013يناير سنة  30افق المو  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
، الذي يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس إدارة جامعة 2019جانفي  2المؤرخ في  14وبمقتضى القرار رقـ  -

 بسكرة، المعدؿ.
 ُيـقـــــّرر

 ، المعدؿ والمذكػور أعاله، كما ىو2019جانفي  2في  المؤرخ 14يعػدؿ الجدوؿ الممحق بالقرار رقـ  المادة األولى:
 محدد في الجدوؿ الممحق بيذا القرار.

 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. :2المادة 
 2021نوفمبر  14 فيحرر بالجزائر 

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

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 بسكرة قائمة أعضاء مجمس إدارة جامعة

 ن:واألعضاء المعين -1
 القطاع الصفة اإلسم والمقب

 العمميبالتعميـ العالي والبحث  ممثل الوزير المكمف رئيس ضيف عبد السالـ -
 ممثل الوزير المكمف بالمالية عضو بومدمد غالـ -
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 كمفة بالتكويف والتعميـ المينييفممثل الوزيرة الم عضو مرزوقي عبد القادر -
 الوزير المكمف بالتربية الوطنية ممثل عضو الوافي دمحم -
 عمومية واإلصالح اإلداري ممثل السمطة المكمفة بالوظيفة ال عضو درويش رمضاف -
 لعمل والتشغيل والضماف االجتماعيممثل الوزير المكمف با عضو عودخميفي م -
 ممثل الوزير المكمف بالعدؿ عضو نجار عمي منصور -
 المكمف بالتجارة وترقية الصادراتممثل الوزير  عضو عماري دمحم -
 والفنوف ممثل الوزيرة المكمفة بالثقافة  عضو مانع عمر -
 لصناعةممثل الوزير المكمف با عضو دغماف رؤوؼ -
 مكمف بالفالحة والتنمية الريفيةممثل الوزير ال عضو بورحمة دمحم -
 المكمف بالسكف والعمراف والمدينةممثل الوزير  عضو عماري جواد -
 بالموارد المائية واألمف المائي ممثل الوزير المكمف عضو فرجمي نجيب -
 الوزير المكمف بالطاقة والمناجـ ممثل عضو صادقي مصطفى -
 ممثل الوالي عضو جالؿبوجالؿ  -

 

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

  2019جوان  18المؤرخ في  941يعدل القرار رقم ، 2021نوفمبر  16مؤرخ في  1252قــرار رقم 
  2الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة جامعة سطيف

 

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

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

 .منو 12، الذي يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدؿ والمتمـ، السيما المادة 2003
، 2011سنة  نوفمبر 28الموافق  1433محـر عاـ  3المؤرخ في  404-11وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .منو 2، السيما المادة 2والمتضمف إنشاء جامعة سطيف
، 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .ير التعميـ العالي والبحث العمميالذي يحدد صالحيات وز 
القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة جامعة  الذي يحدد 2019جواف  18المؤرخ في  941وبمقتضى القرار رقـ  -

 ، المعدؿ.2سطيف
 

 ُيـقـــــّرر
، المعدؿ والمذكػور أعاله، كما 2019جواف  18المؤرخ في  941يعػدؿ الجدوؿ الممحق بالقرار رقـ  المادة األولى:

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

 2021نوفمبر  16 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 2مس إدارة جامعة سطيفقائمة أعضاء مج
 األعضاء المعينون: -1

 القطاع الصفة اإلسم والمقب
 ف بالتعميـ العالي والبحث العمميممثل الوزير المكم رئيس بف يعيش عبد الكريـ -
 ممثل الوزير المكمف بالمالية عضو سعدوت دمحم -
 ـ المينييفممثل الوزير المكمفة بالتكويف والتعمي عضو إدريس عبد الكريـ -
 الوزير المكمف بالتربية الوطنية ممثل عضو حابة بوجمعةبوس -
 لعمل والتشغيل والضماف االجتماعيممثل الوزير المكمف با عضو حميـ إدريس -
 وظيفة العمومية واإلصالح اإلداري ممثل السمطة المكمفة بال عضو قدقاد سفياف -
 لوطنية بالخارجخارجية والجالية اممثل الوزير المكمف بالشؤوف ال عضو بوبكر ىاشمي -
 ممثل الوزير المكمف بالعدؿ عضو جوادي  بمقاسـ -
 وزيرة المكمفة بالثقافة والفنوف ممثل  ال عضو بف بريؾ وليد -
 ممثل الوالي عضو بغداد زكرياء -

 

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

 2021فيفري  22المؤرخ في  199يعدل ويتمم القرار رقم ، 2021نوفمبر  16مؤرخ في  1253قــرار رقم 
 الذي يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس إدارة مركز البحث في البيئة

 

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

 .المعدؿ والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
نوفمبر سنة  24الموافق  1432ذي الحجة عاـ  28المؤرخ في  396-11وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

تكنولوجي، السيما المادة ي لممؤسسة العمومية ذات الطابع العممي والالذي يحّدد القانوف األساسي النموذج 2011
 .منو 13

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

 2018أكتوبر سنة  17الموافق  1440صفر عاـ  8مؤرخ في ال 264-18وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .منو 4السيما المادة  والمتضمف إنشاء مركز البحث في البيئة،

الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة مركز  2021فيفري  22المؤرخ في  199بمقتضى القرار رقـ و  -
 البحث في البيئة.

 ُيـقـــــّرر
، والمذكور أعاله وتحرر 2021فيفري  22المؤرخ في  199تمـ المادة األولى مف القرار رقـ تعدؿ وت المادة األولى:

 كما يأتي:
 (............................................بدون تغيير..........................) المادة األولى:"
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 يمي:تحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة مركز البحث في البيئة، كما 
 : بالنسبة لممثمي مؤسسات الدولة 

 السيد بوىيشة دمحم، ممثل الوزير المكمف بالتعميـ العالي والبحث العممي، رئيسا، -
 السيد بمعقوف الطاىر، ممثل عف الوزير المكمف بالمالية، -
 السيد بوجادي نجيب، ممثل عف وزير الدفاع الوطني، -
 الداخمية والجماعات المحمية والتييئة العمرانية،السيدة تواتي سعيدة، ممثمة عف الوزير المكمف ب -
 السيد خابر عمر، ممثل عف الوزيرة المكمفة بالبيئة، -
 السيد حبة فيصل، ممثل عف الوزير المكمف بالصناعة، -
 السيد عاشوري دمحم، ممثل عف الوزير المكمف بالطاقة والمناجـ، -
 لمائية واألمف المائي،السيدة العابد أماؿ، ممثمة عف الوزير المكمف بالموارد ا -
 السيدة قريشي مميكة فضيمة زوجة حمانة، ممثمة عف الوزير المكمف بالفالحة والتنمية الريفية، -
 السيدة بف يحي سعيدة زوجة بدر الديف، ممثمة عف الوزير المكمف بالصحة، -
 قات المتجددة،فوزية زوجة بف عزيزة، ممثمة عف الوزير المكمف باالنتقاؿ الطاقوي والطا السيدة طباخة -
 السيد بوكزية عز الديف، ممثل الوزير المكمف بالصيد البحري والمنتجات الصيدية. -

 

  :األعضاء اآلخرين 
 / مديرة المركز.    السيدة بوسالمة زىاد  -
 / رئيس المجمس العممي.  السيد عباسي حاج أحمد -
 .".......................................والباقي بدون تغيير......................................"

 

 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.  :2المادة 
 2021نوفمبر  16 فيحرر بالجزائر 

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

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  2019فيفري  03المؤرخ في  78يعدل القرار رقم ، 2021نوفمبر  16مؤرخ في  1254قــرار رقم 

 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة المدرسة العميا لمفالحة بمستغانم
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2021جويمية  سنة 7الموافق  1442قعدة عاـ ذي ال 26المؤرخ في  281-21بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 .والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة، المعدؿ
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

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

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



  2021-الرابعالثالثي -النشرة الرسمية                      -مديرية الشؤون القانونية-                     وزارة التعميم العالي والبحث العممي   284

 

 2017فبراير سنة  15الموافػػػػػػػػػق  1438جمادى األولى عاـ  18المؤرخ في  89-17المرسػػػػػوـ التنفيػػػػػػػػذي رقـ -
 .إلى مدرسة عميا لمفالحة لمدرسة التحضيرية في عمـو الطبيعة والحياة بمستغانـ،والمتضمف تحويل ا

الذي يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس  2019فيفري  03المؤرخ في المؤرخ في  78وبمقتضى القرار رقـ  -
 إدارة المدرسة العميا لمفالحة بمستغانـ.

 ُيـقـــــّرر
، والمذكور أعاله، كما 2019فيفري  03المؤرخ في المؤرخ في  78القرار رقـ يعدؿ الجدوؿ الممحق ب المادة األولى:

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

 2021نوفمبر  16 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 قي بن زيانأ.د عبد البا
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 المدرسة العميا لمفالحة بمستغانم قائمة أعضاء مجمس إدارة
 األعضاء المعينون: -1

 القطاع الصفة االسم والمقب
 ف بالتعميـ العالي والبحث العمميثل الوزير المكممم رئيسا بمحاكـ مصطفى -
 ممثمة الوزير المكمف بالمالية عضو بويبة أمينة -
 نيةممثل الوزير المكمف بالتربية الوط عضو صرصـو حسيبة -
 كمف بالتكويف والتعميـ المينييفممثل الوزير الم عضو صبار دمحم غانـ -
 فة العمومية واإلصالح اإلداري وظيممثل السمطة المكمفة بال عضو سمبساجي دمحم -
 لمكمف بالفالحة والتنمية الريفيةممثل الوزير ا عضو ميساوي ميدي -
 ائرية لمتجارة والصناعة بمستغانـممثل عف الغرفة الجز  عضو بمخوص عبد الحميد -
 انـممثل عف مجمع متيجي لممطاحف ومنتجات الحبوب  بمستغ عضو دحو بشير دمحم -
 جزائري الميني لمحبوب  بمستغانـمثل عف الديواف الم عضو معمر عبدالقادر -

  
 :األعضاء المنتخبون  -2

 الييئة الصفة االسم والمقب
 ثمة منتخبة عف سمؾ األساتذةمم عضو صحراوي رحمة -
 ف سمؾ األساتذة المحاضريف لقسـ بممثمة منتخبة ع عضو شادلي عائشة -
 يفمنتخب عف سمؾ األساتذة المساعدممثل  عضو بوخاري رشيد -
 دارييف والتقنييف وعماؿ الخدماتممثل منتخب عف الموظفيف اإل عضو عمارة الشارؼ -
 دارييف والتقنييف وعماؿ الخدماتممثل منتخب عف الموظفيف اإل عضو خواني نذير -
 ممثل منتخب عف الطمبة عضو بف زيداف دمحم الياس -
 ة منتخبة عف الطمبةممثم عضو بف شييدة فاطمة الزىراء -

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 يتـضمـن تجديــد تـشكـيـمـة لـجنـة الخـدمــات اإلجتـمــاعيـة  2021نوفمبر  16مـؤرخ فـي  73قــرار رقـم قــرار 
 لدى مديرية الخدمات الجامعية جيجل 

 

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

 .المتضمف القانػػوف األساسي العاـ لموظيفة العمومية
، المحدد 1982مايو سنة  15الموافق  1402رجب عاـ  21المؤرخ في  179-82بمقتضى المرسوـ رقـ  -

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

 .المتعمق بتسييػر الخدمات االجتماعية
، 2021يوليو سنة  7الموافق  1442ذي القعدة عاـ  26المؤرخ في  281-21بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 .يتضمف تعييف أعضاء الحكومة
، المتضمف إنشاء الديواف الوطني لمخدمات 2010جانفي سنة  12المػؤرخ في  15-10نفيػذي رقـ بمقتضى المرسـو الت -

 .2003سبتمبر سنة  14المؤرخ في  312-03الجامعية وتنظيمو وعممو، المعدؿ والمتمـ بالمرسـو التنفيذي رقـ 
، 2013يناير سنة  30 الموافق 1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13بمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .المحدد لصالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
، يعدؿ ويتمـ القرار الوزاري المشترؾ المؤرخ 2016فيفري سنة  17بمقتضى القرار الوزاري المشترؾ المؤرخ في  -

قامات ، المتضمف إنشاء مديريات الخدمات الجامعية وتحديد مقرىا وقائمة اإل2004ديسمبر سنة  22في 
 .الجامعية التابعة ليا ومشتمالتيا

، المتضمف تشكيمة أعضاء لجنة الخدمات اإلجتماعية، لػدى 2021مارس سنة  07نظػػػػػػرا لممحضر المؤرخ في  -
 مديرية الخدمات الجامعية جيجل.

 ُيـقـــــّرر
 

 عية جيجل.تجدد تشكيمة لجنة الخدمات اإلجتماعية لدى مديرية الخدمات الجام المـادة األولى:
 تتكوف لجنة الخدمات اإلجتماعية مف األعضاء اآلتية أسماؤىـ: :2المـــــادة 

 األعضاء الدائمون: 
 بف شارؼ عمي -03 بوطمبة ايناز -02 بوشكريط حياة -01
 براىيمي سمية -05 دسدوس عبد الكريـ -04

 األعضاء اإلضافيون:  
 مرابط مراد. -02 بويرؾ سميمة، -01

 اإلمضاء عمى ىذا القرار.( سنوات إبتداء مف تاريخ 03تسري عيدة ىذه المجنة لمدة ثالث ) :3ة المـــــاد
لمتعميػـ  بتنفيذ ىػذا القػرار، الذي سينشػر في النشرة الرسمية يكمف السيػد مدير الخدمات الجامعية جيجل، :4المـــــادة 

 العالي والبحث العممي
 2021نوفمبر  16 حرر بالجزائر في

 وزير التعميم العالي والبحث العمميع/
 األمين العام

 غوالي نور الدين
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم عموم ، 2021نوفمبر  17مؤرخ في  1255قــرار رقم 
 سوق أىراس-رية وعموم التسيير بجامعة دمحم الشريف مساعديةالتسيير بكمية العموم االقتصادية، التجا

 

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

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

 الذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا،المعّدؿ والمتّمـ، 2003
 2012يونيو سنة  04الموافق  1433رجب عاـ14المؤرخ في  245-12وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 المتضمف إنشاء جامعة سوؽ أىراس، 
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77 -13ى المرسوـ التنفيذي رقـ وبمقتض -

 الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
وبناًء عمى محاضر انتخاب ممثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ عموـ التسيير بكمية العمـو االقتصادية، التجارية  -

 .2021جويمية  15سوؽ أىراس المؤّرخ في  -لتسيير بجامعة دمحم الشريف مساعديةوعمـو ا
 

 ُيـقـــــّرر
 

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

القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ عموـ التسيير بكمية العموـ االقتصادية، التجارية وعمـو 
 سوؽ أىراس.-التسيير بجامعة دمحم الشريف مساعدية

ية، التجارية وعمـو تحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ عموـ التسيير بكمية العموـ االقتصاد :2المادة 
 سوؽ أىراس، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.-التسيير بجامعة دمحم الشريف مساعدية

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

 2021نوفمبر  17 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 الذي يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم  2021نوفمبر  17المؤرخ في  1255ممحــق بالقـرار رقـم 
 سوق أىراس -وعموم التسيير بجامعة دمحم الشريف مساعدية عموم التسيير بكمية العموم االقتصادية، التجارية

 

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجنة العممية لمقسـ رحالية بالؿ 1
 رئيس القسـ مف فريدأي 2
 أستاذ محاضر قسـ "أ" جابر ميدي 3
 أستاذ محاضر قسـ "أ" عابدي دمحم السعيد 4
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 أستاذ محاضر قسـ "أ" بوشويشة رقية  5
 أستاذ محاضر قسـ "أ" مشري دمحم الناصر 6
 أستاذ محاضر قسـ "أ" باليمية ربيع 7
 أستاذ مساعد قسـ "أ" سعايدية دمحم عمي 8
 أستاذ مساعد قسـ "أ" يةوالي صف 9

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي، 2021نوفمبر  17مؤرخ في  1256قــرار رقم 

 سوق أىراس -لكمية العموم االقتصادية، التجارية وعموم التسيير بجامعة دمحم الشريف مساعدية
 

 ن وزير التعميم العالي والبحث العممي،إ
 2021يوليو سنة  7الموافق  1442ذي القعدة عاـ  26المؤّرخ في  281-21بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

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

 .نظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـالذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بت 2003
 2012يونيو سنة  04الموافق  1433رجب عاـ14المؤرخ في  245-12وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

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

 .ير التعميـ العالي والبحث العمميالذي يحدد صالحيات وز 
وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجمس العممي لكمية العموـ االقتصادية، التجارية وعمـو التسيير  -

 .2021جويمية  18أىراس المؤّرخ في سوؽ  -بجامعة دمحم الشريف مساعدية
 

 ـــــّررُيـق
 

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

االقتصادية، التجارية وعموـ التسيير  تحديد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية العموـ
  سوؽ أىراس.-بجامعة دمحم الشريف مساعدية

تحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية العموـ االقتصادية، التجارية وعموـ التسيير بجامعة  :2المادة 
 سوؽ أىراس، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.-دمحم الشريف مساعدية

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

 

 2021نوفمبر  17 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 يانأ.د عبد الباقي بن ز 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي 2021نوفمبر  17المؤرخ في  1256ممحـــق بالقــرار رقم 
 سوق أىراس -بجامعة دمحم الشريف مساعدية ارية وعموم التسييرلكمية العموم االقتصادية، التج

 

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجمس العممي لمكمية، ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ عمـو التسيير بوفاس الشريف 1
 عميد الكمية بف خديجة منصف 2
 لمسائل المرتبطة بالطمبةنائب العميد مكّمف بالدراسات وا حريرش ناجي  3
 نائب العميد مكّمف بما بعد التدّرج والبحث العممي والعالقات الخارجية لعاليبية مالؾ 4
 رئيس قسـ التعميـ األساسي مزياف السعيد 5
 رئيس قسـ عمـو التسيير أيمف فريد 6
 رئيس قسـ العمـو االقتصادية بمعشي عبد المالؾ 7
 عمـو التجاريةرئيس قسـ ال دغرير فتحي 8
 رئيس المجنة العممية لقسـ عمـو التسيير رحالية بالؿ 9
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ عمـو التسيير ساساف نبيمة 10
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ العمـو التجارية سوالـ صالح الديف 11
 مصّف األستاذية عف قسـ العمـو التجارية ممّثل األساتذة ذوي  طمحي فاطمة الزىراء 12
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ العمـو االقتصادية  أوالد زاوي عبد الرحماف 13
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ العمـو االقتصادية سعد هللا عمار 14
 ممّثل عف األساتذة المساعديف رزايقي ريمة 15
 ممّثل عف األساتذة المساعديف صفيةوالي  16
 مدير مخبر بحث بف رجـ دمحم خميسي 17
 مدير مخبر بحث محرز نور الديف 18
 مسؤوؿ المكتبة قفاصة حكيـ 19
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 عضاء المجنة العمميةيحدد القائمة االسمية أل، 2021نوفمبر  17مؤرخ في  1257قــرار رقم 
 سوق أىراس-لقسم العموم اإلنسانية بكمية العموم االجتماعية واإلنسانية بجامعة دمحم الشريف مساعدية

 

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

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

 .تنظيميا وسيرىا،المعّدؿ والمتّمـالذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة ب 2003
 2012يونيو سنة  04وافق الم 1433رجب عاـ14المؤرخ في  245-12وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

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

 .ث العمميالذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبح
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لقسـ العموـ اإلنسانية بكمية العموـ االجتماعية  وبناًء عمى محاضر انتخاب ممثمي األساتذة بالمجنة العممية -
 .2021سبتمبر  21سوؽ أىراس المؤّرخ في -واإلنسانية بجامعة دمحم الشريف مساعدية

 

 ُيـقـــــّرر
 

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

القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ العموـ اإلنسانية بكمية العموـ االجتماعية واإلنسانية 
 سوؽ أىراس.-بجامعة دمحم الشريف مساعدية

ة لقسـ العموـ اإلنسانية بكمية العموـ االجتماعية واإلنسانية تحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممي :2المادة 
 سوؽ أىراس، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.-بجامعة دمحم الشريف مساعدية

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

 2021نوفمبر  17 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 الذي يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية 2021نوفمبر  17المؤرخ في  1257ممحــق بالقـرار رقـم 
 سوق أىراس-واإلنسانية بجامعة دمحم الشريف مساعدية لقسم العموم اإلنسانية بكمية العموم االجتماعية

 

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 العممية لمقسـ رئيس المجنة منادي عثماف 1
 رئيس القسـ خبزاوي عبد الكريـ 2
 أستاذ محاضر قسـ "أ" ورتي جماؿ 3
 أستاذ محاضر قسـ "أ" عكاش عبد السالـ 4
 أستاذ محاضر قسـ "ب" سوقاؿ إيماف 5
 أستاذ محاضر قسـ "ب" منماني نادية 6
 أستاذ مساعد قسـ "أ" أحمد رواينية 7
 "أ" أستاذ مساعد قسـ منصوري فوزي  8

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم، 2021نوفمبر  17مؤرخ في  1258قــرار رقم 

 سوق أىراس -العموم االجتماعية بكمية العموم االجتماعية واإلنسانية بجامعة دمحم الشريف مساعدية
 

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

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

 .حّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا،المعّدؿ والمتّمـالذي ي 2003
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 2012يونيو سنة  04الموافق  1433رجب عاـ14المؤرخ في  245-12وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
  .المتضمف إنشاء جامعة سوؽ أىراس

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

وبناًء عمى محاضر انتخاب ممثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ العموـ االجتماعية بكمية العموـ االجتماعية  -
 .2021سبتمبر  21سوؽ أىراس المؤّرخ في  -واإلنسانية بجامعة دمحم الشريف مساعدية

 

 ُيـقـــــّرر
 

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

الجتماعية بكمية العموـ االجتماعية واإلنسانية القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ العموـ ا
 سوؽ أىراس.-بجامعة دمحم الشريف مساعدية

تحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ العموـ االجتماعية بكمية العموـ االجتماعية واإلنسانية  :2المادة 
 القرار. سوؽ أىراس، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا-بجامعة دمحم الشريف مساعدية

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

 2021نوفمبر  17 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 عبد الباقي بن زيان أ.د
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 الذي يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية 2021نوفمبر  17المؤرخ في  1258ممحــق بالقـرار رقـم 
 سوق أىراس-واإلنسانية بجامعة دمحم الشريف مساعدية بكمية العموم االجتماعية االجتماعيةلقسم العموم 

 

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجنة العممية لمقسـ عقاقنية ميا 1
 رئيس القسـ غولي عمار 2
 أستاذ محاضر قسـ "أ" رواينية نور الديف 3
 أ"أستاذ محاضر قسـ " تيايبية عبد الغاني 4
 أستاذ محاضر قسـ "ب" سمطاني عبد الرزاؽ 5
 أستاذ محاضر قسـ "ب" جماؿ مراد 6
 أستاذ مساعد قسـ "أ" بوغارب سفياف 7
 أستاذ مساعد قسـ "أ" عيساوي الساسي 8

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 د القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممييحد، 2021نوفمبر  17مؤرخ في  1259قــرار رقم 

 سوق أىراس-بجامعة دمحم الشريف مساعدية لكمية العموم االجتماعية واإلنسانية
 

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

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

 2012يونيو سنة  04ق المواف 1433 رجب عاـ 14المؤرخ في  245-12وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
  .المتضمف إنشاء جامعة سوؽ أىراس

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

بجامعة دمحم  ية العموـ االجتماعية واإلنسانيةوبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجمس العممي لكم -
 .2021جويمية  18سوؽ أىراس المؤّرخ في -الشريف مساعدية

 

 ُيـقـــــّرر
 

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

بجامعة دمحم الشريف  تحديد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية العمـو االجتماعية واإلنسانية
  سوؽ أىراس.-مساعدية

معة دمحم الشريف بجا تحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية ا العموـ االجتماعية واإلنسانية :2المادة 
 سوؽ أىراس، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.-مساعدية

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

 2021نوفمبر  17 فيائر حرر بالجز 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 لذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العمميا 2021نوفمبر  17المؤرخ في  1259ممحـــق بالقــرار رقم 
 سوق أىراس -بجامعة دمحم الشريف مساعدية لكمية العموم االجتماعية واإلنسانية

 

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجمس العممي لمكمية، ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ العمـو االجتماعية  تيايبية عبد الغاني 1
 عميد الكمية سالطنية رضا 2
 نائب العميد مكّمف بالدراسات والمسائل المرتبطة بالطمبة طرابمسي عبد الحق 3
 نائب العميد مكّمف بما بعد التدّرج والبحث العممي والعالقات الخارجية بف دريدي منير 4
 رئيس قسـ العمـو اإلنسانية خبزاوي عبد الكريـ 5
 عمـو االجتماعيةرئيس قسـ ال غولي عمار 6
 رئيس المجنة العممية لقسـ العمـو االجتماعية ميا عقاقنية 7
 رئيس المجنة العممية لقسـ العمـو اإلنسانية منادي عثماف 8
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ العمـو اإلنسانية  ورتي جماؿ 9
 سـ العمـو اإلنسانيةممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف ق نواري أماؿ 10
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 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ العمـو االجتماعية عميوة عمي 11
 ممّثل عف األساتذة المساعديف بوغارب سفياف 12
 ممّثل عف األساتذة المساعديف الساسي عيساوي  13
 مسؤوؿ المكتبة منيرة عبد المالؾ 14
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الذي يحّدد  2021سبتمبر  20المؤّرخ في  953يعّدل القرار رقم ، 2021نوفمبر  17مؤرخ في  1260قــرار رقم 
 سوق أىراس-القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية اآلداب والمغات بجامعة دمحم الشريف مساعدية

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

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

 .اصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـالذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخ 2003
 2012يونيو سنة  04الموافق  1433رجب عاـ14المؤرخ في  245-12وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

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

 .يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العمميالذي 
الذي يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي  2021سبتمبر  20المؤّرخ في  953وبموجب القرار رقـ  -

 .سوؽ أىراس -لكمية اآلداب والمغات بجامعة دمحم الشريف مساعدية
 .2021أكتوبر  10المؤّرخ في  513س رقـ سوؽ أىرا -وبناًء عمى إرساؿ جامعة دمحم الشريف مساعدية -

 

 ُيـقـــــّرر
ييدؼ ىذا القرار إلى تعديل القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية اآلداب والمغات بجامعة  المادة األولى:

  سوؽ أىراس.-دمحم الشريف مساعدية
 -المغات بجامعة دمحم الشريف مساعديةتحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية اآلداب و  :2المادة 

 سوؽ أىراس، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.
سوؽ أىراس، كل فيما يخصو، -يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف ومدير جامعة دمحم الشريف مساعدية :3المادة 

 .بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي
 

 2021نوفمبر  17 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

  2021سبتمبر  20المؤّرخ في  953الذي يعّدل القرار رقم  2021وفمبر ن 17المؤرخ في  1260ممحـــق بالقــرار رقم 
 سوق أىراس -المحّدد لمقائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية اآلداب والمغات بجامعة دمحم الشريف مساعدية

 

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 مصّف األستاذية عف قسـ المغة واألدب العربي رئيس المجمس العممي لمكمية، ممّثل األساتذة ذوي  رضا جوامع  1
 عميد الكمية دمحم صاري  2
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 نائب العميد مكّمف بالدراسات والمسائل المرتبطة بالطمبة كبموتي قندوز  3
 نائب العميد مكّمف بما بعد التدّرج والبحث العممي والعالقات الخارجية نصر الديف بف عبد هللا 4
 لمغة واألدب العربيرئيس قسـ ا عماد بوخاري  5
 رئيس قسـ المغات األجنبية زينة حيدري  6
 رئيس المجنة العممية لقسـ المغة واألدب العربي عبد الوىاب شعالف 7
 رئيس المجنة العممية لقسـ المغات األجنبية لمياء مباركي 8
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ المغة واألدب العربي جالؿ خشاب 9
 ممّثل عف األساتذة المساعديف نبيل بف يحي 10
 ممّثل عف األساتذة المساعديف ىيفاء نتاش 11
 مدير مخبر بحث عبد الرحمف مشنتل 12
 مسؤوؿ المكتبة يمينة مزياف 13
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الذي يحّدد  2019نوفمبر  20المؤّرخ في  1933ل القرار رقم يعدّ ، 2021نوفمبر  17مؤرخ في  1261قــرار رقم 
 1سطيف-فرحات عباس اليندسة المعمارية وعموم األرض بجامعة المجمس العممي لمعيد القائمة االسمية ألعضاء

 

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

  .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة
الموافق أّوؿ غشت سنة  1409ذي الحجة عاـ  29المؤرخ في  140-89وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .المعّدؿ والمتّمـ والمتضمف إنشاء جامعة سطيف، 1989
 غشت سنة 23الموافق  1424نية عاـ جمادى الثا 24المؤرخ في 279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

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

 .يالذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العمم
الذي يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي  2019 نوفمبر 20المؤّرخ في  1933وبموجب القرار رقـ  -

  .1سطيف-لمعيد اليندسة المعمارية وعمـو األرض بجامعة فرحات عباس
 .2021سبتمبر  14المؤرخ في  600رقـ  1سطيف-وبناًء عمى إرساؿ جامعة فرحات عباس -

 

 ُيـقـــــّرر
 

ييدؼ ىذا القرار إلى تعديل القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لمعيد اليندسة المعمارية  ة األولى:الماد
 .1سطيف-وعمـو األرض بجامعة فرحات عباس

فرحات  تحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لمعيد اليندسة المعمارية وعموـ األرض بجامعة :2المادة 
 .جدوؿ الممحق بيذا القرار، وفقا لم1سطيف -عباس

، كل فيما يخصو، بتطبيق 1سطيف -يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف ومدير جامعة فرحات عباس :3المادة 
  ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

 2021نوفمبر  17 فيحرر بالجزائر 
 ميوزير التعميم العالي والبحث العم
 أ.د عبد الباقي بن زيان

ػ ػػػػ ػػػػػ ػػػػػػ ػػػػػ ػػػػػ ػػػػػػ ػػػػػ ػػػػػ ػػػػػ ػػػػػػ ػػػػػ ػػػػػ ػػػػػػ ػػػػػ ػػػػػ ػػػػػػ ػػػػػ ػػػػػ ػػػػػػ ػػػػػ ػػػػػ ػػػػػػ  ػػػػػػ
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  2019نوفمبر  20المؤّرخ في  1933الذي يعّدل القرار رقم  2021نوفمبر  17المؤرخ في  1261ممحـــق بالقــرار رقم 
 1سطيف-فرحات عباس اليندسة المعمارية وعموم األرض بجامعة المجمس العممي لمعيد المحّدد لمقائمة االسمية ألعضاء

 

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجمس العممي لممعيد، ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ اليندسة المعمارية  خرشي أسامة 1
 ر المعيدمدي شابو موالي شارؼ 2
 مدير مساعد مكّمف بالدراسات والمسائل المرتبطة بالطمبة  خابر العربي 3
 مدير مساعد مكّمف بما بعد التدّرج والبحث العممي والعالقات الخارجية عمي خوجة نذير 4
 رئيس قسـ اليندسة المعمارية رحماف عمي 5
 رئيس قسـ عمـو األرض حساني دمحم 6
 مّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ عمـو األرض م دمدـو عبد السالـ 7
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ عمـو األرض  كبيش عبد الحكيـ 8
 ممّثل عف األساتذة المساعديف معبد سفياف 9
 ممّثل عف األساتذة المساعديف يعقوب عمي 10
 مدير مخبر بحث زغالش حمزة 11
 ير مخبر بحثمد مداني السعيد 12
 مدير مخبر بحث شوقي عمي 13
 مسؤولة المكتبة عابد دمحم 14
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يحدد القائمة االسميـة ألعضـاءالمجنـة العمميـة، 2021نوفمبر  17مؤرخ في  1262قــرار رقم 
 مستغـانم ب ذةألساتالمغة الفرنسية بالمدرسة العميا للقســم 

 

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

 .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة
 2013يناير سنة  30ق المواف 1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .الذي يحّدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
 2014 سنة غشت 25الموافق  1435عاـ  شواؿ 29المؤرخ في  231-14وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .مدرسة عميا لألساتذة بمستغػانـالمتضّمف إنشاء و 
 2016سنة  يونيو 14الموافق  1437عاـ  رمضاف 09المؤرخ في  176-16وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .القانوف األساسي النموذجي لممدرسة العمياالذي يحّدد 
 .2021 جواف 22المؤّرخ في  148إرساؿ المدرسة العميا لألساتذة بمستغػانـ رقـ وبناًء عمى  -

 

 ُيـقـــــّرر
 

 1437عاـ  رمضاف 09المؤرخ في  176-16مف المرسوـ التنفيذي رقـ  50تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد القائمة االسمية ألعضاء 2016سنة  يونيو 14الموافق 

 .لقسػػـ المغة الفرنسية بالمدرسة العميا لألساتذة بمستغػانـالمجنة العممية 
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، وفقا ػػـ المغة الفرنسية بالمدرسة العميا لألساتذة بمستغػانـلقستحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية  :2المادة 
 لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.

 ، كل فيما يخصو، بتطبيقالمدرسة العميا لألساتذة بمستغػانـيكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف ومدير  :3المادة 
 العممي.ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث 

 2021نوفمبر  17 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 الذي يحدد القائمة االسميـة ألعضـاءالمجنـة العمميـة 2021نوفمبر  17المؤرخ في  1262رقم ممحــق بالقـرار 
 لقســم المغة الفرنسية بالمدرسة العميا لألساتذة بمستغـانم

 

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجنة العممية لمقسـ شالي وىيبة 1
 رئيس القسـ بف زيداف نزىات 2
 أستاذ محاضر قسـ "ب" مسوس خنساء 3
 أستاذ محاضر قسـ "ب" دمرجي شييناز 4
 أستاذ محاضر قسـ "ب" سحنوف عواطف 5
 أستاذ مساعد قسـ "أ" زمالي مصطفى 6
 أستاذ مساعد قسـ "أ" شقروف حسف 7
 "بأستاذ مساعد قسـ " بف يطو سوسف 8

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ،2021أوت 5المؤرخ في  909يعدل ويتمم القرار رقم ، 2021نوفمبر  17ي مؤرخ ف 1263قــرار رقم 

 يتضّمن تأىيل بعض مؤسسات الّتعميم العالي لمّتكوين لمحصول عمى شيادة الّدكتوراه
 

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

 .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة
غشػت سنة  17الموافػق  1419ربيع الثاني سنة  24المؤرخ في  254-98وبمقتضى المرسوـ التػنفيذي رقػـ  -

ّمـ، السيما والمتعمق بالتػكويف في الدكتوراه وما بعد التدرج المتخصص والتأىيل الجامػعي، المعّدؿ والمت 1998
 .منو 113و 9المادتيف 

 2003 غشت سنػة 23الموافق  1424جمادى الثاني عاـ  24المؤرخ في  279-03وبمقتضى المرسـو التنفيذي  -
 .والمحّدد لممياـ والقواعد الخاصة بتنظيـ وسير الجامعة، المعّدؿ والمتّمـ

 2013ر سنة ينايػ 30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقػـ  -
 .واّلذي يحّدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي

والذي  2016يونيو سنة  14الموافق لػػػ  1437رمضاف  9المؤّرخ في  176-16وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -
 .األساسي النموذجي لممدرسة العميايحّدد القانوف 
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تضّمف تأىيل بعض مؤسسات الّتعميـ العالي لمّتكويف ي 2021أوت  5المؤرخ في  909وبمقتضى القرار رقـ  -
 لمحصوؿ عمى شيادة الّدكتوراه.

 ُيـقـــــّرر
 

، ييػدؼ ىػذا القػرار إلى تػأىيل مؤسسات 2021أوت  5المؤرخ في  909تعديال وتتميما لمقرار رقـ  المادة األولى:
 :التعميـ العالي اآلتي ذكرىا لمتكويف لمحصوؿ عمى شيادة الدكتوراه

، جامعة 2، جامعة بومرداس، جامعة تيزي وزو، جامعة الجزائر2جامعػػػػػػػػػػػػػػػػػػة البميدة الجامعات: -
، جامعة الطارؼ، جامعة ورقمة، جامعة 3، جامعة قسنطينة2البويرة، جامعة قسنطينة

اف، جامعة الشمف، جامػػػػػػػػػػػػػػػػػعة تممساف، جامعة معسكر، جامعة العمـو والتكنولوجيا بوىر 
 سيدي بمعباس، جامعة بشار.

 المدرسة العميا لألساتذة ببوزريعة. المدارس: -
 تحػّدد قػائػمة الشعب المفػتوحة لمّتأىيل في ممحق ىذا القرار.   :2المادة 
ضائو ( سنوات ابتداًء مف تػاريخ إم04يبقى الّتأىيل الممنوح بموجػب ىذا القرار ساري المفعوؿ لمدة أربع ) :3المادة 

المذكور  1998أوت  17المؤرخ في  254-98مػف المرسوـ التنفيذي رقـ  12مع الػتقيد بأحكاـ المادة 
 أعاله.              

يكّمػف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف ومدراء مؤسسات الّتعميـ العالي المذكورة أعاله، كّل فيػما يخصو،  :4المادة 
 بتنفيذ ىػذا القرار.

 ػنشر ىػذا الػقػرار في النػشرة الرسػمية لمتعػميـ العالي والبحث العممي.ي :5المادة 
 2021نوفمبر  17 فيحرر بالجزائر 

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

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
  ،2021أوت 5المؤرخ في  909يعدل ويتمم القرار رقم ، 2021نوفمبر  17مؤرخ في ال 1263ممحـق بالقـرار رقم 

 لمّتكوين لمحصول عمى شيادة الّدكتوراه في الشعب لّتاليـة:  2جامعـة البميدةوالمتضّمن تأىيل 
 

 .المغة الفرنسية 
 .عمـ النفس 
 .عمـو التربية 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
  ،2021أوت 5المؤرخ في  909يعدل ويتمم القرار رقم ، 2021نوفمبر  17مؤرخ في ال 1263ممحـق بالقـرار رقم 

 كوين لمحصول عمى شيادة الّدكتوراه في الشعب لّتاليـة:لمتّ  جامعـة بومرداسوالمتضّمن تأىيل 
 

 المحروقات. 
 .العمـو الفالحية 
 .الحقوؽ 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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  ،2021أوت 5المؤرخ في  909يعدل ويتمم القرار رقم ، 2021 نوفمبر 17مؤرخ في ال 1263ممحـق بالقـرار رقم 
 لمّتكوين لمحصول عمى شيادة الّدكتوراه في الشعب لّتاليـة: جامعـة تيزي وزووالمتضّمن تأىيل 

 

 .اليندسة المدنية 
 إللكترونيؾ.ا 
 .اإللكتروتقني 
 .عمـ اآللية 
 .إعالـ آلي 
 .الفيزياء 
 .الكيمياء 
 .الرياضيات 
  الحقوؽ. 
  الفرنسية.المغة 
 .المغة االنجميزية 
  :المغة واألدب العربي 

 .دراسات أدبية 
 .دراسات لغوية 
 .دراسات نقدية 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
  ،2021أوت 5المؤرخ في  909يعدل ويتمم القرار رقم ، 2021مبر نوف 17مؤرخ في ال 1263ممحـق بالقـرار رقم 

 لمّتكوين لمحصول عمى شيادة الّدكتوراه في الشعب لّتاليـة: 2جامعـة الجزائروالمتضّمن تأىيل 
 

 .األرطوفونيا 
 .المغة االلمانية 
 .المغة اإلسبانية 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
  ،2021أوت 5المؤرخ في  909يعدل ويتمم القرار رقم ، 2021نوفمبر  17مؤرخ في ال 1263ممحـق بالقـرار رقم 

 لمّتكوين لمحصول عمى شيادة الّدكتوراه في الشعب لّتاليـة: جامعـة البويرةوالمتضّمن تأىيل 
 

 لمالية والمحاسبية.العمـو ا 
 .العمـو التجارية 
 .عمـو التسيير 
 .الحقوؽ 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
  ،2021أوت 5المؤرخ في  909يعدل ويتمم القرار رقم ، 2021نوفمبر  17مؤرخ في ال 1263ممحـق بالقـرار رقم 
 لمّتكوين لمحصول عمى شيادة الّدكتوراه في الشعب لّتاليـة: المدرسة العميا لألساتذة ببوزريعة والمتضّمن تأىيل

 

 .الجغرافيا 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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  ،2021أوت 5المؤرخ في  909يعدل ويتمم القرار رقم ، 2021نوفمبر  17مؤرخ في ال 1263ممحـق بالقـرار رقم 
 لمّتكوين لمحصول عمى شيادة الّدكتوراه في الشعب لّتاليـة: 3جامعـة قسنطينةوالمتضّمن تأىيل 

 

 .تسيير التقنيات الحضرية 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

  ،2021أوت 5المؤرخ في  909يعدل ويتمم القرار رقم ، 2021نوفمبر  17مؤرخ في ال 1263ممحـق بالقـرار رقم 
 ي الشعب لّتاليـة:لمّتكوين لمحصول عمى شيادة الّدكتوراه ف 2جامعـة قسنطينةوالمتضّمن تأىيل 

 

 .عمـ المكتبات والتوثيق 
 .عمـو المالية والمحاسبة 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
  ،2021أوت 5المؤرخ في  909ر رقم يعدل ويتمم القرا، 2021نوفمبر  17مؤرخ في ال 1263ممحـق بالقـرار رقم 

 لمّتكوين لمحصول عمى شيادة الّدكتوراه في الشعب لّتاليـة: جامعـة الطارفوالمتضّمن تأىيل 
 

 العمـو الفالحية 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

  ،2021أوت 5المؤرخ في  909يعدل ويتمم القرار رقم ، 2021نوفمبر  17مؤرخ في ال 1263ممحـق بالقـرار رقم 
 لمّتكوين لمحصول عمى شيادة الّدكتوراه في الشعب لّتاليـة: جامعـة العموم والتكنولوجيا بوىرانوالمتضّمن تأىيل 

 

 .اليندسة المعمارية 
 .اليندسة المدنية 
 كانيكية.اليندسة المي 
 .اليندسة البحرية 
 .ىندسة الطرائق 
 .الري 
 .اإللكترو تقني 
 .اإللكترونيؾ 
 .الرياضيات 
 .اإلعالـ اآللي 
 .الفيزياء 
 .الكيمياء 
 .العمـو البيولوجية 
 .البيوتكنولوجيا 
 االتصاالت السمكية والالسمكية. 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
  ،2021أوت 5المؤرخ في  909يعدل ويتمم القرار رقم ، 2021نوفمبر  17مؤرخ في ال 1263ممحـق بالقـرار رقم 

 لمّتكوين لمحصول عمى شيادة الّدكتوراه في الشعب لّتاليـة: جامعـة ورقمةوالمتضّمن تأىيل 
 

 .ىندسة الطرائق 
 ندسة المدنية.الي 
 .الري 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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  ،2021أوت 5المؤرخ في  909يعدل ويتمم القرار رقم ، 2021نوفمبر  17مؤرخ في ال 1263ممحـق بالقـرار رقم 
 لمّتكوين لمحصول عمى شيادة الّدكتوراه في الشعب لّتاليـة: جامعـة تممسانل والمتضّمن تأىي

 

 .الفمسفة 
 .عمـ اآلثار 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
  ،2021أوت 5المؤرخ في  909يعدل ويتمم القرار رقم ، 2021وفمبر ن 17مؤرخ في ال 1263ممحـق بالقـرار رقم 

 لمّتكوين لمحصول عمى شيادة الّدكتوراه في الشعب لّتاليـة: جامعـة سيدي بمعباسوالمتضّمن تأىيل 
 

 .اليندسة المدنية 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

  ،2021أوت 5المؤرخ في  909يعدل ويتمم القرار رقم ، 2021نوفمبر  17مؤرخ في ال 1263ممحـق بالقـرار رقم 
 لمّتكوين لمحصول عمى شيادة الّدكتوراه في الشعب لّتاليـة: جامعـة معسكروالمتضّمن تأىيل 

 

  الكيمياء. 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 ، 2021أوت 5المؤرخ في  909، يعدل ويتمم القرار رقم 2021نوفمبر  17المؤرخ في  1263ممحـق بالقـرار رقم 
 كتوراه في الشعب لّتاليـة:لمّتكوين لمحصول عمى شيادة الدّ  جامعـة الشمفوالمتضّمن تأىيل 

 

 .المغة الفرنسية 
 .العمـو الغذائية 
 .التاريخ 
 الفمسفة. 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
  ،2021أوت 5المؤرخ في  909ل ويتمم القرار رقم يعد، 2021نوفمبر  17مؤرخ في ال 1263ممحـق بالقـرار رقم 

 لمّتكوين لمحصول عمى شيادة الّدكتوراه في الشعب لّتاليـة: بشارجامعـة والمتضّمن تأىيل 
 

 .العمـو البيولوجية 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـن تجديــد تـشكـيــمــة لـجنـة الخــدمــات اإلجتـمــاعيــة يتـضم 2021نوفمبر  18مـؤرخ فـي  74رقـم قــرار 
 لــدى جــامعـة سكيكدة

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 

، 2006يوليػو سنة  15الموافػق  1427جمادى الثانيػة عاـ  19المؤرخ في  03-06مقتضى األمر رقـ ب -
 .ميةالمتضمف القانػػوف األساسي العاـ لموظيفة العمو 

، المحدد 1982مايو سنة  15الموافق  1402رجب عاـ  21المؤرخ في  179-82بمقتضى المرسوـ رقـ  -
 االجتماعيػػػة وكيفية تمويػػميا. لمحتوى الخدمػػات

، 1982بتمبر سنة س 11الموافق  1402ذي القعدة عاـ  23المؤرخ في  303-82بمقتضى المرسوـ رقـ  -
 ية.اإلجتماع الخدماتالمتعمق بتسيير 
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، 2021يوليو سنة  7الموافق  1442ذي القعدة عاـ  26المؤرخ في  281-21بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -
 تعييف أعضاء الحكومة. يتضمف

، يعدؿ ويتمـ المرسوـ التنفيذي رقـ 2010سبتمبر سنة  09المؤرخ في  203-10بمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 المتضمف إنشاء جامعة سكيكدة. ،2001سبتمبر سنة  18المؤرخ في  01-272

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

لجنة الخدمات ، المتضمف التشكيمة النيائية ألعضاء 2021أكتوبر سنة  12نظػػػػًػرا  لممحضر المؤرخ في  -
 جامعة سكيكدة. اإلجتماعية  لدى

 ُيـقـــــّرر
 تجدد تشكيمة لجنة الخدمات اإلجتماعية لدى جامعة سكيكدة. المـادة األولى:

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

  فتحيدمحممزغيش  -03 شبيرة سماح -02 فوفو عمار -01
 سحقي مفيدة -06 بومعزة عبد الحق -05 قيصر سييـ -04
 ديبوف حسيف -09 باؾ فوزية -08 بوناب ياسيف -07

 األعضاء اإلضافيون: 
 قصري نجاة -03 بوحوش نبيل -02 ماوني مسعود -01

 

 .مى القراراإلمضاء ع( سنوات إبتداء مف تاريخ 03تسري عيدة ىذه المجنة لمدة ثالث ) :3المـــــادة 
التعميػـ  لوزارة يكمف السيػد مديػر جامعة سكيكدة بتنفيػذ ىػذا القػرار، الذي سينشر في النشرة الرسمية :4المـــــادة 

 .العالي والبحث العممي
 2021نوفمبر  18 حرر بالجزائر في

 ع/وزير التعميم العالي والبحث العممي
 األمين العام

 غوالي نور الدين
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يتضمن إعالن نتائج الدورة الرابعة والعشرين، 2021نوفمبر  21مؤرخ في  1264قــرار رقم 
 لمجنة الوطنية لتقييم الباحثين

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

 .ضمف تعييف أعضاء الحكومة، المعدؿوالمت
مايو سنة  03 الموافق 1429ربيع الثاني عاـ  27المؤرخ في  131–08رقـ  وبمقتضى المرسوـ التنفيذي -

 .، المتضمف القانوف األساسي الخاص بالباحث الدائـ2008
 ،2013يناير سنة  30الموافق  1434األوؿ عاـ  ربيع 18في  المؤرخ 77–13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي و البحث العممي
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، الذي يحدد تنظيـ المجنة الوطنية لتقييـ الباحثيف 2009ديسمبر  24المؤرخ في  349وبناء عمى القرار رقـ  -
  .وسيرىا

الوطنية لتقييـ الباحثيف ، المتضمف تشكيمة المجنة 2020مية جوي 23المؤرخ في  545وبناء عمى القرار رقـ  -
 .وسيرىا

وبناء عمى نتائج تقييـ ممفات الترشح عف بعد مف طرؼ المجنة الوطنية لتقييـ الباحثيف في دورتيا الرابعة  -
 .2020نوفمبر  11الى  2021أكتوبر  15والعشريف المنعقدة خالؿ الفترة الممتدة مف 

 

 ُيـقـــــّرر
 

 مؤىموف لشغل رتبة مدير بحث. يعتبر المترشحوف اآلتية أسمائيـ والمرتبوف حسب درجة االستحقاؽ، ׃مادة األولىال
 

 ׃فرع العموم والتكنولوجيا 
  

 مركز تنمية الطاقات المتجددة عبد الرزاؽ محفوظ -
 مركز التقنيات الفضائية قروي موسى سفياف -
 تطورةمركز تنمية التكنولوجيات الم جزار بوعالـ -
 مركز البحث في التكنولوجيات الصناعية عيساني مولود -
 المركز الوطني لمبحث المطبق في ىندسة مقاومة الزالزؿ رمكي مصطفى -
 مركز تنمية الطاقات المتجددة تساليت جياللي -
 مركز تنمية الطاقات المتجددة قامة عمر -
 مركز تنمية التكنولوجيات المتطورة أوجيدة عبد الكريـ كماؿ -
 مركز تنمية الطاقات المتجددة صابر مريـ -
 مركز التقنيات الفضائية قوريف بشير -
 مركز تنمية الطاقات المتجددة داود جماؿ -
 مركز تنمية الطاقات المتجددة عبد الكريـ تامر -
 مركز تنمية الطاقات المتجددة يتو فتيحة -
 مركز تنمية الطاقات المتجددة برني عبد الحميـ -
 مركز تنمية الطاقات المتجددة ديفبوتمحيق عزال -
  مركز البحث في التكنولوجيات الصناعية قوميداف عائشة باية -

 

 ׃ فرع العموم األساسية 
 

 

 مركز البحث في تكنولوجيا نصف النواقل لمطاقوية قاسي سميرة -
 مركز البحث العممي والتقني في التحاليل الفيزيائية والكيميائية طمحي وليد -
 مركز تنمية الطاقات المتجددة معوج رشيد -
 مركز تنمية الطاقات المتجددة عوف نوار -
 مركز البحث في تكنولوجيا نصف النواقل لمطاقوية سالي سميرة زوجة زوقار -
 مركز تنمية الطاقات المتجددة عمروش فتحية -
 مركز البحث في تكنولوجيا نصف النواقل لمطاقوية حسيني منى -
 لطاقات المتجددةمركز تنمية ا حمداني معمر -
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 مركز البحث في تكنولوجيا نصف النواقل لمطاقوية طبالوي مفتاح -
 مركز البحث في التكنولوجيات الصناعية شوشاف توفيق -
 مركز تنمية التكنولوجيات المتطورة جاني ىنية زوجة أيت عيسى -
 مركز تنمية الطاقات المتجددة شيخي مراد -

 

 ׃فرع عموم األرض، الكون والحياة 
  

 مركز البحث العممي والتقني حوؿ المناطق القاحمة بف عيسى دمحم الحسيف -
 المعيد الوطني الجزائري لألبحاث الزراعية األخضري وسيمة -
 مركز البحث في عمـ الفمؾ والفيزياء الفمكية والفيزياء األرضية لعمالي عثماف -
 زالزؿالمركز الوطني لمبحث المطبق في ىندسة مقاومة ال بف سالـ رابح -
 مركز البحث في عمـ الفمؾ والفيزياء الفمكية والفيزياء األرضية خروبي عبد العزيز -
 مركز البحث العممي والتقني حوؿ المناطق القاحمة نوراني أحمد -
 مركز البحث في عمـ الفمؾ والفيزياء الفمكية والفيزياء األرضية طالبي عبد الحق -
 لألبحاث الزراعيةالمعيد الوطني الجزائري  سمادحي دليمة -
 مف أجل التنمية مركز البحث في االقتصاد المطبق بف مييوب أحمد -
 مركز البحث العممي والتقني حوؿ المناطق القاحمة مصطفاوي توفيق -
 مركز البحث في عمـ الفمؾ والفيزياء الفمكية والفيزياء األرضية مشري رضواف -
 ناطق القاحمةمركز البحث العممي والتقني حوؿ الم خريفي وحيدة -
 مركز البحث العممي والتقني حوؿ المناطق القاحمة بف زىرة إبراىيـ الخميل -

 

 ׃فرع العموم االجتماعية واإلنسانية 
  

 مركز البحث العممي والتقني في عمـ اإلنساف اإلجتماعي والثقافي مقدـ خديجة -
 مركز البحث العممي والتقني لتطوير المغة العربية بودلعة حبيبة -
 مركز البحث العممي والتقني لتطوير المغة العربية أوشيش كريمة -
 مركز البحث العممي والتقني في عمـ اإلنساف اإلجتماعي والثقافي دادوة حضرية نبية -
 مركز البحث العممي والتقني لتطوير المغة العربية فرات كماؿ -
 مف أجل التنمية مركز البحث في االقتصاد المطبق منو خالد -
 مركز تنمية الطاقات المتجددة أميفعقبي  -
 مركز البحث العممي والتقني في عمـ اإلنساف اإلجتماعي والثقافي بف كرـو زواوي  -
 مركز البحث العممي والتقني لتطوير المغة العربية بداوي  فوزية -

 

أستاذ بحث تبة يعتبر المترشحوف اآلتية أسمائيـ والمرتبوف حسب درجة االستحقاؽ، مؤىموف لشغل ر  ׃ 2المادة 
 أ.قسم 

 ׃ فرع العموم والتكنولوجيا 
  

 مركز البحث في التكنولوجيات الصناعية بوطغاف عمار -
 مركز البحث في االعالـ العممي والتقني يحياوي سعيد -
 مركز التقنيات الفضائية ماحي حبيب -
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 مركز تنمية التكنولوجيات المتطورة كانوني فارس -
 طاقات المتجددةمركز تنمية ال بوشاقور سميـ -
 مركز تنمية التكنولوجيات المتطورة زروقي نبيل -
 مركز تنمية الطاقات المتجددة بولومة صبري  -
 مركز تنمية الطاقات المتجددة بمحواص نصرالديف -
 مركز تطوير االقمار الصناعية منقور عبد الجميل -
 مركز البحث في التكنولوجيات الصناعية كشيدة أحمد -
 تنمية الطاقات المتجددةمركز  عياد دمحم -
 مركز تطوير االقمار الصناعية سماحات أميف -
 مركز البحث في التكنولوجيات الصناعية برجاف جماؿ -
 مركز تنمية الطاقات المتجددة أونار أماؿ -
 المركز الوطني لمدراسات واألبحاث المتكاممة لمبناء بوالتوت عبد الوىاب -
 المتطورةمركز تنمية التكنولوجيات  ياسف فؤاد -
 مركز تنمية الطاقات المتجددة دياؼ عبد الرحماف -
 مركز تطوير االقمار الصناعية بف سعادة مسعود -
 مركز تنمية التكنولوجيات المتطورة عميـ فتيحة زوجة فرحات طالب -
 مركز تنمية التكنولوجيات المتطورة عبيد فروجة -
 مركز تنمية التكنولوجيات المتطورة ليعاشة أحمد -
 مركز التقنيات الفضائية ي دمحم األميفعراب -
 مركز البحث في التكنولوجيات الصناعية بمقايد خميسي -
 مركز تنمية الطاقات المتجددة بوزفور فاتح -
 مركز تنمية التكنولوجيات المتطورة يـهمزاح إبرا -
 مركز تنمية الطاقات المتجددة منيع صباح -

 

 ׃فرع العموم األساسية 
  

 مركز البحث العممي والتقني في التحاليل الفيزيائية والكيميائية ىراءزقاي فاطيمة الز  -
 مركز تنمية الطاقات المتجددة عزري يمينة مونية -
 مركز البحث في تكنولوجيا نصف النواقل لمطاقوية ينينب فيصل -
 مركز تنمية الطاقات المتجددة سماي حكيـ -
 ل الفيزيائية والكيميائيةمركز البحث العممي والتقني في التحالي بوعرة نبيل -
 مركز تنمية التكنولوجيات المتطورة لمميكشي صافية -
 مركز البحث في التكنولوجيات الصناعية طايري لطيفة -
 مركز تنمية التكنولوجيات المتطورة بوعجميف رشدي -
 مركز البحث العممي والتقني في التحاليل الفيزيائية والكيميائية حجار حفيظة -
 مركز تنمية التكنولوجيات المتطورة بوغريرة يوسف -
 مركز تنمية التكنولوجيات المتطورة خمار مسعودة -
 مركز تنمية الطاقات المتجددة داعو حفيظة زوجة نجاري  -
 مركز البحث العممي والتقني في التحاليل الفيزيائية والكيميائية بوعروج الطيب -
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 ׃فرع عموم األرض، الكون والحياة 
  

 مركز البحث في عمـ الفمؾ والفيزياء الفمكية والجيوفيزياء حميداتو مولود -
 مركز البحث في عمـ الفمؾ والفيزياء الفمكية والجيوفيزياء ىالؿ نسيـ -
 المركز الوطني لمبحث المطبق في ىندسة مقاومة الزالزؿ أوبعيش اليادي -
 مركز البحث العممي والتقني حوؿ المناطق القاحمة مادي دمحم -
 مركز البحث العممي والتقني حوؿ المناطق القاحمة د الزىرةرشاشي ميال -
 مركز البحث العممي والتقني حوؿ المناطق القاحمة شايب وردة -
 مف أجل التنمية مركز البحث في االقتصاد المطبق بودجة كريمة -

 

 ׃فرع العموم االجتماعية واإلنسانية 
  

 ألمازيغيةمركز البحث في المغة والثقافة ا بف سي سعيد سمير -
 مركز البحث العممي والتقني في عمـ اإلنساف اإلجتماعي والثقافي رحايل الطيب -
 مركز البحث العممي والتقني في عمـ اإلنساف اإلجتماعي والثقافي لحضيري نجاة -
 مركز البحث العممي والتقني في عمـ اإلنساف اإلجتماعي والثقافي رحو يمينة -

 

لمبحث العممي والتطوير التكنولوجي ومديري المؤسسات العمومية ذات الطابع العممي  يكمف المدير العاـ ׃3المادة 
 والتكنولوجي المعنييف كل فيما يخصو، بتنفيذ ىذا القرار الذي يسري مفعولو ابتداء مف تاريخ توقيعو.

 .ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي ׃4المادة 
 2021نوفمبر  21 فير حرر بالجزائ

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

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ذيال 2017أفريل  05مؤرخ في ال 375قـرار رقم يعدل ال، 2021نوفمبر  22مؤرخ في  1266قــرار رقم 

 طمبات رخصة إنشاء مؤسسة خاصة لمتكوين العالي وتشكيمتيا وسيرىا بدراسة يحدد صالحيات المجنة المكمفة
 

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

 .القانوف التوجييي لمتعميـ العالي، المعدؿ والمتـ
 2021جويمية  سنة 7الموافق  1442ذي القعدة عاـ  26المؤرخ في  281-21الرئاسي رقـ  بمقتضى المرسوـ -

  .والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
 2021سنة  أبريل 7الموافق  1442عاـ  شعباف 24المؤرخ في  134-21وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .التعميـ العالي والبحث العمميالمتضمف تنظيـ اإلدارة المركزية لوزارة 
الذي يحدد دفتر  2016 2016سنة  أكتوبر 30الموافق  1438محـر عاـ  28 المؤرخ في وبمقتضى القرار -

 .منو 11رخصة خاصة لمتكويف العالي، السيما المادة  شروط تسميـ
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بدراسة طمبات  الذي يحدد صالحيات المجنة المكمفة 2017سنة  أفريل 5المؤرخ في  375وبمقتضى القرار رقـ  -
 منو. 7و 6و 5، ال سيما المواد خاصة لمتكويف العالي وتشكيمتيا وسيرىا مؤسسة رخصة إنشاء

 

 ُيـقـــــّرر
 

وتحرر كما  والمذكور أعاله 2017سنة  أفريل 5المؤرخ في  375القرار رقـ مف  5تعدؿ المادة  :المادة األولى
 يمي:

تتشكل المجنة الفرعية المكمفة بتقييـ وفحص عروض تكويف المؤسسات الخاصة لمتكويف  :5المادة "
 العالي والتي يترأسيا المدير العاـ لمتعميـ والتكويف، مف:

 ممي والتطوير التكنولوجي،المدير العاـ لمبحث الع 
 مدير التخطيط واالستشراؼ، 
 ،مدير التكويف العالي 
  لقانونية،الشؤوف امدير 
 .مدير الموارد البشرية" 

 وتحرر كما يمي: والمذكور أعاله 2017سنة  أفريل 5المؤرخ في  375القرار رقـ مف  6تعدؿ المادة  :2المادة 
بالمعاينة الميدانية في عيف المكاف لممؤسسات الخاصة تتشكل المجنة الفرعية المكمفة  :6المادة "

 ، مف: الماليةلمتكويف العالي، والتي يترأسيا مدير 
 ،المدير العاـ لمتعميـ والتكويف أو ممثمو 
 مدير التخطيط واالستشراؼ، 
  والممتمكات والعقودمدير الوسائل، 
  ة.بيحياة الطالالمدير" 

 وتحرر كما يمي: والمذكور أعاله 2017سنة  أفريل 5المؤرخ في  375ـ القرار رقمف  7تعدؿ المادة  :3المادة 
 ".بدعوة مف رئيسيا( واحدة في السنة 01مرة ) تجتمع المجنة :7المادة "

 ................................(والباقي بدون تغيير).............................
عالي والبحث العممي بتنفيذ ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية يكمف األميف العاـ لوزارة التعميـ ال :4المادة 

 لمتعميـ العالي والبحث العممي.
 2021نوفمبر  22 فيحرر بالجزائر 

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

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمـس العممـي، 2021نوفمبر  23مؤرخ في  1267 قــرار رقم

 معسكر-لكميـة العمــوم والتكنـولوجيا بجامعة مصطفى اسطمبولي
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2021ة يوليو سن 7الموافق  1442ذي القعدة عاـ  26المؤّرخ في  281-21بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

  .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة
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 غشت سنة 23الموافق  1424جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .نظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـالذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بت 2003

والمتضمف  2009يناير سنة  4الموافق  1430محّرـ عاـ  7المؤرخ في  12-09وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .ء جامعة معسكر، المعّدؿ والمتّمـإنشا

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

بجامعة مصطفى  العموـ والتكنولوجيا ممّثمي األساتذة بالمجمس العممي لكمية وبناًء عمى محضر انتخاب -
 .2021سبتمبر  26معسكر المؤّرخ في  -اسطمبولي

 

 ُيـقـــــّرر
 

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

بجامعة مصطفى  تحديد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية العموـ والتكنولوجيا
 معسكر. -اسطمبولي

 -طمبوليبجامعة مصطفى اس تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية العمـو والتكنولوجيا :2المادة 
 معسكر، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.

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

 2021نوفمبر  23 فيحرر بالجزائر 
 عميم العالي والبحث العمميوزير الت

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 ء المجمس العمميالذي يحدد القائمة االسمية ألعضا 2021نوفمبر  23المؤرخ في  1267ممحـــق بالقــرار رقم 
 معسكر -بجامعة مصطفى اسطمبولي لكمية العمـوم والتكنولوجيا

 

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجمس العممي لمكمية، ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ اليندسة الميكانيكية ولد الشيخ البحري  1
 عميد الكمية بوشكارة دمحم 2
 نائب العميد مكّمف بما بعد التدّرج والبحث العممي والعالقات الخارجية سياد بختي عمارية 3
 نائب العميد مكّمف بالدراسات والمسائل المرتبطة بالطمبة دبات دمحم بف مداني 4
 رئيس قسـ جذع مشترؾ  بوجالؿ مختار 5
 رئيس قسـ الري  طاليا أماؿ 6
 رئيس قسـ اليندسة المدنية مكسي عمي 7
 رئيس قسـ اإللكتروتقني فموفق عدنا 8
 رئيس قسـ اليندسة الميكانيكية أميف هللا العيد 9
 رئيس قسـ ىندسة الطرائق عتمة وفاء 10
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 رئيس المجنة العممية لقسـ جذع مشترؾ  صديق طيب 11
 رئيس المجنة العممية لقسـ الري  قايدي العوني 12
 مدنيةرئيس المجنة العممية لقسـ اليندسة ال ىمساس ميمود 13
 رئيس المجنة العممية لقسـ اإللكتروتقني شرقي موالي إدريس 14
 رئيس المجنة العممية لقسـ اليندسة الميكانيكية مداح حاج ميمود 15
 رئيس المجنة العممية لقسـ ىندسة الطرائق جبار مصطفى 16
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ الري  بكوسة سمير بمقاسـ 17
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ الري  عزاز حبيب 18
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ اليندسة المدنية  يوزرة حاج 19
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ اليندسة المدنية  رحاؿ ناصر 20
 عف قسـ اليندسة الميكانيكيةممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية  الكبير عبد القادر 21
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ ىندسة الطرائق زحاؼ عبد الحفيع 22
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ جذع مشترؾ شولي فايزة 23
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ جذع مشترؾ بوقنة ادريس 24
 ممّثل عف األساتذة المساعديف زارب دمحم اليادي 25
 ممّثل عف األساتذة المساعديف بف نعـو منور 26
 مدير مخبر بحث خناثة رابح 27
 مدير مخبر بحث بف ميموف يوسف 28
 مدير مخبر بحث بميل عمي 29
 مسؤوؿ المكتبة قوجيمي رشيدة 30
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحّدد  2018ديسمبر  24المؤرخ في  1379يعّدل القرار رقم ، 2021نوفمبر  23مؤرخ في  1268ــرار رقم ق
 1الجزائر -لمقائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم عموم المـــادة بكمية العمـــــوم بجامعة بن يوسف بن خدة

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
والمتعّمق  1984غشت سنة  18الموافق  1404ذي القعدة عاـ  21المؤرخ في  209-84رقـ بمقتضى المرسوـ  -

 .المعّدؿ والمتّمـ وسيرىا، 1بتنظيـ جامعة الجزائر
 2021يوليو سنة  7الموافق  1442ذي القعدة عاـ  26المؤّرخ في  281-21وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

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

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

 .الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
المحّدد لمقائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ  2018ديسمبر  24المؤرخ في  1379وبموجب القرار رقـ  -

 .1الجزائر -بكمية العمػػػػػـو بجامعة بف يوسف بف خدة عمـو المػػػادة
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بف يوسف بف  بكمية العمػػػػػوـ بجامعة تذة بالمجنة العممية لقسـ عموـ المػػػادةوبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األسا -
 .2019جواف  06المؤّرخ في  1الجزائر -خدة

 .2021أكتوبر  26المؤرخ في  158وبناًء عمى إرساؿ الجامعة رقـ  -
 

 ُيـقـــــّرر
 

بكمية العمػػػػػوـ  جنة العممية لقسـ عموـ المػػػادةييدؼ ىذا القرار إلى تعديل القائمة االسمية ألعضاء الم المادة األولى:
 .1الجزائر -بجامعة بف يوسف بف خدة

بكمية العمػػػػػوـ بجامعة بف يوسف بف  تحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ عمـو المػػػادة :2المادة 
 ، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.1الجزائر -خدة

، كل فيما يخصو، 1الجزائر -المدير العاـ لمتعميـ والتكويف ومدير جامعة بف يوسف بف خدةيكّمف  :3المادة 
 ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. بتطبيق

 2021نوفمبر  23 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

  2018ديسمبر  24المؤرخ في  1379الذي يعّدل القرار رقم  2021نوفمبر  23المؤرخ في  1268ممحــق بالقـرار رقـم 
 1الجزائر -العممية لقسم عموم المـــادة بكمية العمـــــوم بجامعة بن يوسف بن خدة المحّدد لمقائمة االسمية ألعضاء المجنة

 

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجنة العممية لمقسـ الكرد كوثر 1
 رئيس القسـ بف مبارؾ صبرينة 2
 أستاذة عدور ليدية 3
 أستاذ بف واضح عمي 4
 "أستاذة محاضرة قسـ "أ لمميكشي وىيبة 5
 أستاذ محاضر قسـ "أ" نبات األميف 6
 أستاذ مساعد قسـ "أ" خالدي خالد 7
 أستاذ مساعد قسـ "أ" زناتي يوسف 8
 أستاذة مساعدة قسـ "أ" صالحي ليدية 9

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  2018ديسمبر  24المؤرخ في  1376ر رقم يعّدل القرا، 2021نوفمبر  23مؤرخ في  1269قــرار رقم 

 المحّدد لمقائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم اليندسة المعمارية بكمية العمـــــوم
 1الجزائر -بجامعة بن يوسف بن خدة

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
والمتعّمق  1984غشت سنة  18وافق الم 1404ذي القعدة عاـ  21المؤرخ في  209-84بمقتضى المرسوـ رقـ  -

 .المعّدؿ والمتّمـ وسيرىا، 1بتنظيـ جامعة الجزائر
 2021يوليو سنة  7الموافق  1442ذي القعدة عاـ  26المؤّرخ في  281-21وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

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

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

المحّدد لمقائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ  2018ديسمبر  24المؤرخ في  1376وبموجب القرار رقـ  -
 .1الجزائر -بكمية العمػػػػػـو بجامعة بف يوسف بف خدة اليندسة المعمارية

بف  بكمية العمػػػػػوـ بجامعة وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ اليندسة المعمارية -
 .2018نوفمبر  15المؤّرخ في  1الجزائر  -يوسف بف خدة

 .2021أكتوبر  26المؤرخ في  158وبناًء عمى إرساؿ الجامعة رقـ  -
 

 ُيـقـــــّرر
 

مية بك ييدؼ ىذا القرار إلى تعديل القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ اليندسة المعمارية المادة األولى:
 .1الجزائر -العمػػػػػـو بجامعة بف يوسف بف خدة

بكمية العمػػػػػوـ بجامعة بف يوسف بف  تحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ اليندسة المعمارية :2المادة 
 ، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.1الجزائر -خدة

، كل فيما يخصو، 1الجزائر -مدير جامعة بف يوسف بف خدةيكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف و  :3المادة 
 ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. بتطبيق

 2021نوفمبر  23 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

  2018ديسمبر  24المؤرخ في  1376الذي يعّدل القرار رقم  2021نوفمبر  23المؤرخ في  1269ممحــق بالقـرار رقـم 
 1الجزائر -بكمية العمـــــوم بجامعة بن يوسف بن خدة المحّدد لمقائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم اليندسة المعمارية

 

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجنة العممية لمقسـ حدادو نعيمة 1
 رئيس القسـ وحاس رشيد 2
 أستاذة محاضرة قسـ "أ" حراوبية إيماف 3
 أستاذ محاضرة قسـ "ب" عيد دليمة 4
 أستاذ محاضر قسـ "ب" بورشاؽ سفياف 5
 أستاذة مساعدة قسـ "أ" جدو بثينة 6
 أستاذ مساعد قسـ "أ" إسماعيل رحمة 7
 أستاذة مساعدة قسـ "أ" مطاطحة سمية 8
 أستاذة مساعدة قسـ "أ" سوطو صبرينة 9

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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  2018ديسمبر 24المؤرخ في  1380ر رقم يعّدل القرا، 2021نوفمبر  23مؤرخ في  1270قــرار رقم 
 1الجزائر -المحّدد لمقائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية العمـــــوم بجامعة بن يوسف بن خدة

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
تعّمق والم 1984غشت سنة  18الموافق  1404ذي القعدة عاـ  21المؤرخ في  209-84بمقتضى المرسوـ رقـ  -

 .المعّدؿ والمتّمـ وسيرىا، 1بتنظيـ جامعة الجزائر
 2021يوليو سنة  7الموافق  1442ذي القعدة عاـ  26المؤّرخ في  281-21وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

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

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

 .الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
المحّدد لمقائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي  2018ديسمبر  24المؤرخ في  1380ـ وبموجب القرار رق -

 .1الجزائر -بجامعة بف يوسف بف خدة لكمية العمػػػػػوـ
 1الجزائر -بجامعة بف يوسف بف خدة العمػػػػػوـ وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجمس العممي لكمية -

 .2018ماي  30المؤّرخ في 
 ُيـقـــــّرر

بجامعة بف  ييدؼ ىذا القرار إلى تعديل القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية العمػػػػػوـالمادة األولى: 
 .1الجزائر -يوسف بف خدة

، وفقا 1الجزائر -بجامعة بف يوسف بف خدة تحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية العمػػػػػوـ :2المادة 
 ؿ الممحق بيذا القرار.لمجدو 

، كل فيما يخصو، بتطبيق 1الجزائر-يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف ومدير جامعة بف يوسف بف خدة: 3المادة 
 ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

 2021نوفمبر  23 فيحرر بالجزائر 
 عمميوزير التعميم العالي والبحث ال
 أ.د عبد الباقي بن زيان

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 2018ديسمبر 24المؤرخ في  1380الذي يعّدل القرار رقم  2021نوفمبر  23المؤرخ في  1270ممحـــق بالقــرار رقم 

 1الجزائر -لمحّدد لمقائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية العمـــــوم بجامعة بن يوسف بن خدةا
 

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجمس العممي لمكمية، ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ عمـو الطبيعة والحياة تومي دمحم 1
 عميد الكمية بف واضح عمي 2
 نائب العميد مكّمف بما بعد التدّرج والبحث العممي والعالقات الخارجية اوبية إيمافحر  3
 نائب العميد مكّمف بالدراسات والمسائل المرتبطة بالطمبة بوساحة بوزيد 4
 رئيس قسـ اليندسة المعمارية وحاس رشيد 5
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 رئيس قسـ الرياضيات واإلعالـ اآللي سوامي فرياؿ 6
 رئيس قسـ عمـو الطبيعة والحياة نورأيت وازو عبد ال 7
 رئيس قسـ عمـو المادة بف مبارؾ صبرينة 8
 رئيس المجنة العممية لقسـ اليندسة المعمارية حدادو نعيمة 9
 رئيس المجنة العممية لقسـ الرياضيات واإلعالـ اآللي عدواف أميف 10
 ةرئيس المجنة العممية لقسـ عمـو الطبيعة والحيا زرماف نجية 11
 رئيس المجنة العممية لقسـ عمـو المادة الكرد كوثر 12
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ عمـو المادة عدور ليديا 13
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ عمـو المادة لمميكشي وىيبة 14
 ات واإلعالـ اآلليممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ الرياضي باشوش كماؿ 15
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ الرياضيات واإلعالـ اآللي مختاري فارس 16
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ عمـو الطبيعة والحياة بوعزيز أحمد 17
 مّثل عف األساتذة المساعديف بف اعميرة الياس 18
 اتذة المساعديفممّثل عف األس بف احمد جويدة 19
 مسؤولة المكتبة مروش زكية 20
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحّدد  2021جوان  14المؤرخ في  670يعّدل القرار رقم ، 2021نوفمبر  23مؤرخ في  1271قــرار رقم 
 ة الكيــربائية بجــامعة العمـوم والتكنولوجيالمقائمة االسـمية ألعضاء المجمــس العممـي لكميــة اليندســ

 وىــران-دمحم بوضيـاف
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
والمتعمق  1984غشت سنة  18الموافق  1404ذي القعدة عاـ  21المؤرخ في  212-84بمقتضى المرسوـ رقـ  -

 .ّمـبتنظيـ جامعة وىراف لمعموـ والتكنولوجيا وسيرىا، المعّدؿ والمت
 2021يوليو سنة  7الموافق  1442ذي القعدة عاـ  26المؤّرخ في  281-21وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

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

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

 .الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية  الذي يحّدد القائمة 2021جواف  14المؤّرخ في  670وبموجب القرار رقـ  -

 .وىراف -اليندسة الكيربائية العموـ والتكنولوجيا دمحم بوضياؼ
بجامعة العموـ والتكنولوجيا  اليندسة الكيربائية وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجمس العممي لكمية -

 .2021أفريل  29وىراف المؤّرخ في  -دمحم بوضياؼ
 

 ّررُيـقـــــ
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 ييدؼ ىذا القرار إلى تعديل القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية اليندسة الكيربائية المادة األولى:
 وىراف.-بجامعة العموـ والتكنولوجيا دمحم بوضياؼ

ا         بجامعة العموـ والتكنولوجي تحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية اليندسة الكيربائية :2المادة 
 وىراف، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.-دمحم بوضياؼ

وىراف، كل فيما -يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف ومدير جامعة العموـ والتكنولوجيا دمحم بوضياؼ :3المادة 
 يخصو، بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

 2021نوفمبر  23 فيجزائر حرر بال
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

المحّدد  2021جوان  14المؤرخ في  670الذي يعّدل القرار رقم  2021نوفمبر  23المؤرخ في  1271ممحـــق بالقــرار رقم 
 وىــران -لمقائمة االسـمية ألعضاء المجمــس العممـي لكميــة اليندســة الكيــربائية بجــامعة العمـوم والتكنولوجيا دمحم بوضيـاف

 

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 ل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ اإللكترونيؾرئيس المجمس العممي لمكمية، ممثّ  أوسميـ دمحم 1
 عميد الكمية بشير غالـ 2
 نائب العميد المكمف بالدراسات والمسائل المرتبطة بالطمبة  منصور مختار 3
 نائب العميد المكمف بما بعد التدرج والبحث العممي والعالقات الخارجية رمعوف سيدي دمحم 4
 قسـ اإللكتروتكنيؾرئيس  بمعربي أحمد وحيد 5
 رئيس قسـ اإللكترونيؾ مياجر حساف 6
 رئيس قسـ اآللية زلماط دمحم المولود 7
 رئيس المجنة العممية لقسـ اإللكتروتكنيؾ بودينار أحمد حميدة 8
 رئيس المجنة العممية لقسـ اإللكترونيؾ قدور عبد الحفيع 9
 يةرئيس المجنة العممية لقسـ اآلل غوؿ حدبي رشيدة 10
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ اإللكتروتكنيؾ ودير رباح 11
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ اإللكتروتكنيؾ ظريف دمحم 12
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ اإللكترونيؾ بوغانمي نبيل 13
 ستاذية عف قسـ اآلليةممّثل األساتذة ذوي مصّف األ ماش عبد الكريـ 14
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ اآللية دحماني دمحم 15
 ممّثل عف األساتذة المساعديف بف عمار حبيب 16
 ممّثل عف األساتذة المساعديف بوشامة اليوارية 17
 مدير مخبر بحث عاللي أحمد 18
 مدير مخبر بحث بندي عبد هللا عز الديف 19
 مدير مخبر بحث ري عميطاى 20
 مدير مخبر بحث عوامري عبد العزيز 21
 مدير مخبر بحث براشد نصر الديف 22
 مدير مخبر بحث بمبشير دمحم فوزي  23
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 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 معزوزي نصيرة 28
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يحـدد القائمة االسمية ألعضـاء المجمس العممي، 2021نوفمبر  23مؤرخ في  1272قــرار رقم 
 تامنغست -بجامعة أميـن العقـال الحــاج مــوسى آق أخمــوك

 

 ير التعميم العالي والبحث العممي،إن وز 
 2021يوليو سنة  7الموافق  1442ذي القعدة عاـ  26المؤّرخ في  281-21بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

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

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

 .الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
نوفمبر سنة  22الموافق  1442ربيع الثاني عاـ  6لمؤرخ في ا 336-20وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

  .المتضّمف إنشاء جامعة تامنغست 2020
-وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجمس العممي بجامعة أميف العقاؿ الحاج موسى آؽ أخموؾ -

 .2021سبتمبر  28تامنغست المؤّرخ في 
 ُيـقـــــّرر

 

جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذي رقـ  20حكاـ المادة تطبيقا أل المادة األولى:
، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد 2003غشت سنة  23الموافق  1424

 تامنغست. -العقاؿ الحاج موسى آؽ أخموؾ القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي بجامعة أميف
تامنغست -تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي بجامعة أميف العقاؿ الحاج موسى آؽ أخموؾ :2ادة الم

 وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار. ،
يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف ومدير جامعة تامنغست، كل فيما يخصو، بتطبيق ىذا القرار الذي  :3المادة 

 ة لمتعميـ العالي والبحث العممي.سينشر في النشرة الرسمي
 2021نوفمبر  23 فيحرر بالجزائر 

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

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 الذي يحـدد القائمة االسمية ألعضـاء المجمـس العممي 2021نوفمبر  23المؤرخ في  1272ر رقـم ممحق بالقـرا

 تامنغست-آق أخمــوك بجامعة أميـن العقـال الحــاج مــوسى
 

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 مدير الجامعة، رئيس المجمس العممي لمجامعة شوشة عبد الغني 1
 لمكّمف بالتكويف العالي والّتكويف المتواصل والشياداتنائب المدير ا بناني احمد 2
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 نائب المدير المكّمف بالتنشيط وترقية البحث العممي والعالقات الخارجية باالخضر  خميل 3
 نائب المدير المكّمف بالتنمية واالستشراؼ قرماط عبد القادر 4
 عميد كمية العمـو والتكنولوجيا بف اتاهللا دمحم 5
 عميد كمية العمـو اإلنسانية واالجتماعية بد النبيزندري ع 6
 عميد كمية اآلداب والمغات كنتاوي نور الديف 7
 عميد كمية الحقوؽ والعمـو السياسية قتاؿ جماؿ 8
 عميد كمية االقتصادية والتجارية وعمـو التسيير ايدابير احمد 9
 رئيس المجمس العممي لكمية اآلداب والمغات بكادي دمحم 10
 رئيس المجمس العممي لكمية الحقوؽ والعمـو السياسية سدي عمر 11
 رئيس المجمس العممي لكمية العمـو والتكنولوجيا مموكي موالي عبد الرحماف 12
 رئيس المجمس العممي لكمية العمـو اإلنسانية واإلجتماعية نواصر عبد الرحماف 13
 االقتصادية والتجارية وعمـو التسييررئيس المجمس العممي لكمية  عزاوي عبد الباسط 14
 ممّثل األساتذة ذوي مصف األستاذية عف كمية اآلداب والمغات أحمد حفيدي 15
 ممّثل األساتذة ذوي مصف األستاذية عف كمية اآلداب والمغات رمضاف حينوني 16
 يةممّثل األساتذة ذوي مصف األستاذية عف كمية الحقوؽ والعمـو السياس برادي احمد 17
 ممّثل األساتذة ذوي مصف األستاذية عف كمية الحقوؽ والعمـو السياسية مرسمي عبد الحق 18
 ممّثل األساتذة ذوي مصف األستاذية عف كمية العمـو والتكنولوجيا االميف بف الشيح الحسيف دمحم 19
 ممّثل األساتذة ذوي مصف األستاذية عف كمية العمـو والتكنولوجيا نفيس مولود 20
 ممّثل األساتذة ذوي مصف األستاذية عف كمية العمـو االقتصادية والتجارية وعمـو التسيير معطا هللا دمحم 21
 ممّثل األساتذة ذوي مصف األستاذية عف كمية العمـو االقتصادية والتجارية وعمـو التسيير تمي سيف الديف 22
 عف كمية العمـو اإلنسانية واالجتماعية ممّثل األساتذة ذوي مصف األستاذية دمحم مبارؾ كديدة 23
 ممّثل األساتذة ذوي مصف األستاذية عف كمية العمـو اإلنسانية واالجتماعية بيزاف مزياف 24
 ممّثل عف األساتذة المساعديف بوعافية احمد 25
 ممّثل عف األساتذة المساعديف دمحم المختار نعماف 26
 2الجزائر-بف يوسف بف خدةأستاذ بجامعة  بدرينة دمحم العربي 27
 األغواط-أستاذ بجامعة عمار ثميجي ماحي الجاللي 28
 مسؤوؿ المكتبة المركزية شريف عبد هللا 29
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 مييحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العم، 2021نوفمبر  23مؤرخ في  1273قــرار رقم 
 لكمية الحقـوق والعمــوم السيـاسية بجـامعة تـامنغست

 

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

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

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

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

الحقوؽ والعمـو السياسية بجامعة تامنغست  وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجمس العممي لكمية -
 .2021سبتمبر  21في المؤّرخ 

 ُيـقـــــّرر
جمادى الثانية  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذي رقـ  44و 43تطبيقا ألحكاـ المادتيف  المادة األولى:

، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى 2003غشت سنة  23الموافق  1424عاـ 
  مس العممي لكمية الحقوؽ والعموـ السياسية بجامعة تامنغست.تحديد القائمة االسمية ألعضاء المج

تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية الحقوؽ والعموـ السياسية بجامعة تامنغست، وفقا  :2المادة 
 لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.

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

 2021نوفمبر  23 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي 2021نوفمبر  23المؤرخ في  1273ممحـــق بالقــرار رقم 
 لكمية الحقـوق والعمــوم السيـاسية بجـامعة تـامنغست

 

 الصفـة االسم والمقـب لرقم
 ة، ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ الحقوؽ رئيس المجمس العممي لمكمي سدي عمر 1
 عميد الكمية قتاؿ جماؿ 2
 نائب العميد مكّمف بالّدراسات والمسائل المرتبطة بالطمبة أقاري سالـ 3
 نائب العميد مكّمف بما بعد التدّرج والبحث العممي والعالقات الخارجية جياللي بف الطيب الجياللي 4
 رئيس قسـ الحقوؽ  لقادرإيدابير عبد ا 5
 رئيس قسـ العمـو السياسية بف رحمة عبد الكريـ 6
 رئيس المجنة العممية لقسـ الحقوؽ  مرسمي عبد الحق 7
 رئيس المجنة العممية لقسـ العمـو السياسية حفياف عبد الوىاب 8
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ الحقوؽ  قريقر فتيحة 9
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ العمـو السياسية عيدقاسمي الس 10
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ العمـو السياسية بف عودة دمحم األميف 11
 مدير مخبر بحث برادي أحمد 12
 ممّثل عف األساتذة المساعديف مموؾ صالح 13
 ممّثل عف األساتذة المساعديف لغنج مباركة 14
 مسؤوؿ مكتبة الكمية ساقني عبد المطيف 15

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية، 2021نوفمبر  23مؤرخ في  1274قــرار رقم 
     بكمية اآلداب والمغات بجامعة تامنغست لقسـم اآلداب والمغـات األجنبية

 

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

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

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

 .الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
نوفمبر سنة  22الموافق  1442ربيع الثاني عاـ  6المؤرخ في  336-20وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

  .المتضّمف إنشاء جامعة تامنغست 2020
 وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ اآلداب والمغات األجنبية بكمية اآلداب والمغات -

 .2021سبتمبر  23بجامعة تامنغست المؤّرخ في 
 رُيـقـــــرّ 

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

بجامعة  بية بكمية اآلداب والمغاتالقائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ اآلداب والمغات األجن
 تامنغست.

تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ اآلداب والمغات األجنبية بكمية اآلداب والمغات بجامعة  :2المادة 
 تامنغست، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.

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

 2021نوفمبر  23 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية 2021نوفمبر  23المؤرخ في  1274ممحــق بالقـرار رقـم 
 بكمية آلداب والمغات بجامعة تامنغست لقسـم اآلداب والمغـات األجنبية

 

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجنة العممية لمقسـ دخير فايزة 1
 رئيس القسـ بساطي سمير 2
 أستاذ  شتوح كنية 3
 أستاذ محاضر قسـ "ب" معافة سفياف 4
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 أستاذ مساعد قسـ "أ" بالطير بومديف 5
 أستاذ مساعد قسـ "أ" حريزة حدة 6
 أستاذ مساعد قسـ "أ" بف شعباف ليازيد 7
 "أ" أستاذ مساعد قسـ تاكرومبالت دمحم أمزياف 8

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية، 2021نوفمبر  23مؤرخ في  1275قــرار رقم 

 لقســم الجيـولـوجيـا بكمية العموم والتكنولوجيا بجامعة تامنغست
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2021يوليو سنة  7الموافق  1442ذي القعدة عاـ  26المؤّرخ في  281-21ضى المرسوـ الرئاسي رقـ بمقت -

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

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

 .الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
 نوفمبر سنة 22فق الموا 1442ربيع الثاني عاـ  6المؤرخ في  336-20وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

  .المتضّمف إنشاء جامعة تامنغست 2020
بكمية العموـ والتكنولوجيا بجامعة  وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ الجيػولػوجيػا -

 .2021سبتمبر  23تامنغست المؤّرخ في 
 ُيـقـــــّرر

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

 بكمية العموـ والتكنولوجيا بجامعة تامنغست. القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الجيػولػوجيػا
بكمية العموـ والتكنولوجيا بجامعة  القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الجيػولػوجيػا تحدد :2المادة 

 تامنغست، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.
ىذا القرار الذي  يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف ومدير جامعة تامنغست، كل فيما يخصو، بتطبيق :3المادة 

 ية لمتعميـ العالي والبحث العممي. سينشر في النشرة الرسم
 2021نوفمبر  23 فيحرر بالجزائر 

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

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية 2021نوفمبر  23المؤرخ في  1275قـرار رقـم ممحــق بال

 بكمية العموم والتكنولوجيا بجامعة تامنغست لقســم الجيـولـوجيـا
 

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجنة العممية لمقسـ مولود نفيس 1
 رئيس القسـ بوسنة فاتح 2
 أستاذ محاضر قسـ "ب" فعزيزي يسي 3
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 أستاذ محاضر قسـ "ب" بوقفة مشاطي 4
 أستاذ مساعد قسـ "أ" بوسيس عمي 5
 أستاذ مساعد قسـ "أ" بف عبد الكريـ موسى 6
 أستاذ مساعد قسـ "أ" كوريـ عبد القادر 7
 أستاذ مساعد قسـ "أ" ىني ادريس 8

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم العموم ، 2021نوفمبر  23مؤرخ في  1276قــرار رقم 

 بكمية العموم االقتصادية والعموم التجارية وعموم التسيير بجامعة تامنغست المالية والمحاسبة
 

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

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

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

 .ير التعميـ العالي والبحث العمميالذي يحدد صالحيات وز 
نوفمبر سنة  22الموافق  1442ربيع الثاني عاـ  6المؤرخ في  336-20وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .المتضّمف إنشاء جامعة تامنغست، 2020
بكمية العموـ االقتصادية  وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ العموـ المالية والمحاسبة -

 .2021سبتمبر  26منغست المؤّرخ في والعمـو التجارية وعمـو التسيير بجامعة تا
 

 ُيـقـــــّرر
 

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

ية والعمـو بكمية العموـ االقتصاد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ العموـ المالية والمحاسبة
 بجامعة تامنغست. التجارية وعمـو التسيير

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

ىذا القرار الذي  ر العاـ لمتعميـ والتكويف ومدير جامعة تامنغست، كل فيما يخصو، بتطبيقيكمف المدي :3المادة 
 سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

 2021نوفمبر  23 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ



  2021-الرابعالثالثي -النشرة الرسمية                      -مديرية الشؤون القانونية-                     وزارة التعميم العالي والبحث العممي   319

 

 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية 2021نوفمبر  23المؤرخ في  1276ممحــق بالقـرار رقـم 
 تجارية وعموم التسيير بجامعة تامنغستبكمية العموم االقتصادية والعموم ال لقسم العموم المالية والمحاسبة

 

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجنة العممية لمقسـ البحري عبد هللا 1
 رئيس القسـ حطاب موراد 2
 أستاذ محاضر قسـ "أ" سائحي يوسف 3
 أستاذ محاضر قسـ "ب" قنوف عبد الحق 4
 أستاذ محاضر قسـ "ب" مفاتيح يمينة 5
 ستاذ مساعد قسـ "أ"أ بابكر دمحم 6
 أستاذ مساعد قسـ "ب" قريشي بمقاسـ 7

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية، 2021نوفمبر  23مؤرخ في  1277قــرار رقم 

 رية وعموم التسيير بجامعة تامنغستلقسم عموم التسيير بكمية العموم االقتصادية والعموم التجا
 

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

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

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

 .الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
 2020 نوفمبر سنة 22الموافق  1442ربيع الثاني عاـ  6المؤرخ في  336-20وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

  .المتضّمف إنشاء جامعة تامنغست
وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ عموـ التسيير بكمية العموـ االقتصادية والعمـو  -

 .2021سبتمبر  26بجامعة تامنغست المؤّرخ في  التجارية وعمـو التسيير
 

 ُيـقـــــّرر
 

جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذي رقـ  48تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد 2003غشت سنة  23الموافق  1424
بكمية العموـ االقتصادية والعموـ التجارية  االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ عموـ التسيير القائمة

 بجامعة تامنغست. وعمـو التسيير
بكمية العمـو االقتصادية والعموـ التجارية  تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ عموـ التسيير :2المادة 

 نغست، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.بجامعة تام وعمـو التسيير
ىذا القرار الذي  يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف ومدير جامعة تامنغست، كل فيما يخصو، بتطبيق :3المادة 

 سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
 2021نوفمبر  23 فيحرر بالجزائر 

 مميوزير التعميم العالي والبحث الع
 أ.د عبد الباقي بن زيان

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية 2021نوفمبر  23المؤرخ في  1277ممحــق بالقـرار رقـم 
 بكمية العموم االقتصادية والعموم التجارية وعموم التسيير بجامعة تامنغست مــوم التسييـرلقسم ع

 

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجنة العممية لمقسـ سمكة أسماء 1
 رئيس القسـ منصوري حاج موسى 2
 أستاذ  سالمي رشيد 3
 أستاذ محاضر قسـ "أ" تمي سيف الديف 4
 أستاذ محاضر قسـ "أ" باسطعزاوي عبد ال 5
 أستاذ مساعد قسـ "أ" عبابسية تونس 6
 أستاذ مساعد قسـ "أ" عميوش قربوع ابتساـ 7

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يحدد القائمة االسمية ألعضـاء المجمـس العممـي، 2021نوفمبر  23مؤرخ في  1278قــرار رقم 

 بجامعة تامنغست العمـوم والتكنـولوجيالكميـة 
 

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

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

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

 .عمميالذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث ال
 2020نوفمبر سنة  22الموافق  1442ربيع الثاني عاـ  6المؤرخ في  336-20وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

  .المتضّمف إنشاء جامعة تامنغست
العمـو والتكنولوجيا بجامعة تامنغست المؤّرخ  وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجمس العممي لكمية -

 .2021سبتمبر  26في 
 ـقـــــّرريُ 

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

  وـ والتكنولوجيا بجامعة تامنغست.تحديد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية العم
تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية العموـ والتكنولوجيا بجامعة تامنغست، وفقا لمجدوؿ  :2المادة 

 الممحق بيذا القرار.
الذي  تامنغست، كل فيما يخصو، بتطبيق ىذا القرار يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف ومدير جامعة :3المادة 

 سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
 2021نوفمبر  23 فيحرر بالجزائر 

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

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمـس العممـي 2021نوفمبر  23المؤرخ في  1278ممحـــق بالقــرار رقم 
 والتكنولوجيـا جامعة تامنغست لكمية العمــوم

 

 الصفـة   االسم والمقـب الرقم
 ة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ عمـو المادةرئيس المجمس العممي لمكمية، ممّثل األساتذ مموكي موالي عبد الرحمف 1
 عميد الكمية بف اتاهللا دمحم  2
 نائب العميد مكّمف بالدراسات والمسائل المرتبطة بالطمبة عزيزي يسيف 3
 نائب العميد مكّمف بما بعد التدّرج والبحث العممي والعالقات الخارجية قيدـو ارصالف شعيب 4
 والتكنولوجيا رئيس قسـ العمـو سالمي عمي 5
 رئيس قسـ الرياضيات واإلعالـ اآللي عزيزي طارؽ  6
 رئيس قسـ عمـو المادة بيطاـ عادؿ 7
 رئيس قسـ البيولوجيا بالشيخ نور الديف 8
 رئيس قسـ الجيولوجيا بوسنة فاتح 9
 رئيس المجنة العممية لقسـ العمـو والتكنولوجيا سالمي دمحم 10
 رئيس المجنة العممية لقسـ الرياضيات واإلعالـ اآللي األميفبف الشيخ الحسيف دمحم  11
 رئيس المجنة العممية لقسـ عمـو المادة بالعالـ دمحم عبد القادر 12
 رئيس المجنة العممية لقسـ البيولوجيا بف عيسى أسماء 13
 رئيس المجنة العممية لقسـ الجيولوجيا نفيس مولود 14
 ذوي مصّف األستاذية عف قسـ العمـو والتكنولوجيا ممّثل األساتذة قروني سعيد 15
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ العمـو والتكنولوجيا بركات عبد الرزاؽ 16
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ الرياضيات واإلعالـ اآللي رحالي نور الديف 17
 مصّف األستاذية عف قسـ الرياضيات واإلعالـ اآلليممّثل األساتذة ذوي  المومف عبد القادر 18
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ عمـو المادة بف عيسى خيرة 19
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ البيولوجيا صيفي رياف 20
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ البيولوجيا سيداوي ابو عمامة 21
 الجيولوجيا  ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ بوقفة مشاطي 22
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ الجيولوجيا كوريـ عبد القادر 23
 ممّثل عف األساتذة المساعديف مشاطي ميدي 24
 ممّثل عف األساتذة المساعديف عماري جياللي 25
 ير مخبر بحثمد بف موسات عبد الرحيـ 26
 مديرة مخبر بحث دريسي حبيبة 27
 مسؤوؿ مكتبة الكمية دحماني سيدي دمحم 28
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يحـّدد القائمـة االسمية ألعضاء المجمـس العممـي، 2021نوفمبر  23مؤرخ في  1279قــرار رقم 
 رتتيـا -لجامعة ابن خمـدون 

 

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

  .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة
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سنة  سبتمبر 18الموافق   1422جمادى الثانية عاـ  30المؤرخ في  271-01وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .المعّدؿ والمتّمـ والمتضمف إنشاء جامعة تيارت، 2001

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

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

الذي يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي  2018أوت  09المؤّرخ في  739وبموجب القرار رقـ   -
  .لجامعة تيارت

 10تيارت المػػػؤّرخ في  -ّثمي األساتذة بالمجمس العممي لجامعة ابػػػػف خػػػػػػمػػدوف وبناًء عمى محضر انتخػػػػاب مم -
 .2021أكتػػػػػوبر 

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

تّمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد ، المعّدؿ والم2003غشت سنة  23الموافق  1424
 تيارت. -القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لجامعة ابف خمدوف 

تيارت، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا  -تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لجامعة ابف خمدوف  :2المادة 
 القرار.

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

 2021نوفمبر  23 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 الذي يحّدد القائمـة االسمية ألعضاء المجمس العممي 2021نوفمبر  23المؤرخ في  1279ممحق بالقرار رقـم 
 تيارت -لجامعة ابن خمدون 

 

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 الجامعة، رئيس المجمس العممي لمجامعةمدير  بمقوماف برزوؽ  1
نائب مدير الجامعة مكّمف بالتكويف العالي في الطور األوؿ والثاني والتكويف المتواصل  قمو أدمحم 2

 والشيادات والتكويف العالي في التدرج
جامعي والبحث العممي نائب مدير الجامعة مكّمف بالتكويف العالي في الطور الثالث والتأىيل ال آيت أعمر مزياف دمحم 3

 والتكويف العالي فيما بعد التدرج
 نائب مدير الجامعة مكّمف بالعالقات الخارجية والتعاوف والتنشيط واالتصاؿ والتظاىرات العممية قوادرية مصطفى 4
 نائب مدير الجامعة مكّمف بالتنمية واالستشراؼ والتوجيو معتوؽ أدمحم 5
 وؽ والعمـو السياسيةعميد كمية الحق عمياف بوزياف 6
 عميد كمية اآلداب والمغات زروقي عبد القادر 7
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 عميد كمية العمـو االقتصادية والعمـو التجارية وعمـو التسيير بمقنيشي حبيب 8
 عميد كمية العمـو التطبيقية مسمـ يوسف 9
 عميد كمية عمـو المادة ذىبي عبد القادر 10
 ة الرياضيات واإلعالـ اآلليعميد كمي لعرابي عبد الرحمف رضا 11
 عميد كمية عمـو الطبيعة والحياة ساسي دمحم 12
 عميد كمية العمـو اإلنسانية واالجتماعية تاج دمحم 13
 مدير معيد عمـو البيطرة بف عمو بوعبد هللا 14
 رئيس المجمس العممي لكمية الحقوؽ والعمـو السياسية بوراس عبد القادر 15
 رئيس المجمس العممي لكمية اآلداب والمغات بمحسيف سميماف 16
 رئيس المجمس العممي لكمية العمـو االقتصادية والعمـو التجارية وعمـو التسيير عبد اليادي مختار 17
 رئيس المجمس العممي لكمية العمـو التطبيقية اسماعيمي عطاهللا 18
 رئيس المجمس العممي لكمية عمـو المادة تركي جماؿ 19
 رئيس المجمس العممي لكمية عمـو الطبيعة والحياة اني عبد الكريـحس 20
 رئيس المجمس العممي لكمية العمـو اإلنسانية واالجتماعية بف صحراوي كماؿ 21
 رئيس المجمس العممي لكمية الرياضيات واإلعالـ اآللي  ىدية بف عودة 22
 لبيطرةرئيس المجمس العممي لمعيد عمـو ا سمس سيدي دمحم عمار 23
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف كمية الحقوؽ والعمـو السياسية بالؽ دمحم 24
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف كمية الحقوؽ والعمـو السياسية قاصدي فايزة 25
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف كمية اآلداب والمغات حميدة مداني 26
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف كمية اآلداب والمغات اصرعطا هللا ن 27
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف كمية العمـو االقتصادية و التجارية وعمـو التسيير ميدوف سيساني  28
 تسييرممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف كمية العمـو االقتصادية و التجارية وعمـو ال عدة عابد 29
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف كمية العمـو التطبيقية بمعربي مصطفى 30
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف كمية العمـو التطبيقية بوعافية حمزة 31
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف كمية عمـو المادة قداري أحمد 32
 ذة ذوي مصّف األستاذية عف كمية عمـو المادةممّثل األسات بوسماحة دمحم 33
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف كمية الرياضيات واإلعالـ اآللي مبارؾ بف داود 34
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف كمية الرياضيات واإلعالـ اآللي زياف دمحم 35
 عف كمية عمـو الطبيعة والحياةممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية  حسيف لعرج 36
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف كمية عمـو الطبيعة والحياة صرمـو دمحم 37
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف كمية العمـو اإلنسانية واالجتماعية شرؼ عبد الحق 38
 مـو اإلنسانية واالجتماعيةممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف كمية الع رمضاني حسيف 39
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف معيد عمـو البيطرة حميدة ىواري  40
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف معيد عمـو البيطرة عياد دمحم أميف 41
 ممّثل عف األساتذة المساعديف شيدة دمحم 42
 فممّثل عف األساتذة المساعدي بف أحمد دمحم 43
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 أستاذ بجامعة غميزاف   يسعد بف يسعد 44
 أستاذ بجامعة تيسمسيمت محرر عواد 45
 مدير ممحقة قصر الشاللة وعراب بوبكر 46
 مدير ممحقة السوقر جخداف خالد 47
 مسؤوؿ المكتبة المركزية مخموفي عابد 48
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي، 2021نوفمبر  23مؤرخ في  1280ر رقم قــرا
 لكميـة العمــوم االقتصـادية والعمـوم التجارية وعمـوم التسييـر بجــامعة تـامنغست

 

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

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

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

 .الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
 2020نوفمبر سنة  22الموافق  1442ربيع الثاني عاـ  6المؤرخ في  336-20وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

  .المتضّمف إنشاء جامعة تامنغست
العموـ االقتصادية والعموـ التجارية وعمـو  اًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجمس العممي لكميةوبن -

 .2021سبتمبر  28التسيير بجامعة تامنغست المؤّرخ في 
 

 ُيـقـــــّرر
 

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

تحديد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية العموـ االقتصادية والعموـ التجارية وعموـ التسيير 
  بجامعة تامنغست.

س العممي لكمية العموـ االقتصادية والعموـ التجارية وعموـ التسيير تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجم :2المادة 
 بجامعة تامنغست، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.

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

 2021نوفمبر  23 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي 2021نوفمبر  23رخ في المؤ  1280ممحـــق بالقــرار رقم 
 وعموم التسيير بجامعة تامنغست لكمية العمــوم االقتصـادية والعمـوم التجــارية

 

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 قسـ عمـو التسييررئيس المجمس العممي لمكمية، ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف  عزاوي عبد الباسط 1
 عميد الكمية إيدابير أحمد 2
 نائب العميد مكّمف بالدراسات والمسائل المرتبطة بالطمبة حدادي عبد المطيف 3
 نائب العميد مكّمف بما بعد التدّرج والبحث العممي والعالقات الخارجية صويمحي نور الديف 4
 رئيس قسـ العمـو االقتصادية فرحات عبد الرزاؽ 5
 رئيس قسـ عمـو المالية والمحاسبة حطاب موراد 6
 رئيس قسـ عمـو التسيير منصوري حاج موسى 7
 رئيس المجنة العممية لقسـ العمـو االقتصادية بف قدور أشواؽ 8
 رئيس المجنة العممية لقسـ عمـو المالية والمحاسبة قنوف عبد الحق 9
 التسييررئيس المجنة العممية لقسـ عمـو  عبابسية تونس 10
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ العمـو االقتصادية قرقب مبارؾ 11
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ العمـو االقتصادية معطاهللا دمحم 12
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ عمـو التسيير سالمي رشيد 13
 ة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ عمـو المالية والمحاسبةممّثل األساتذ سائحي يوسف 14
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ عمـو المالية والمحاسبة البحري عبد هللا 15
 مدير مخبر بحث تمي سيف الديف 16
 ممّثل عف األساتذة المساعديف بابكر دمحم 17
 ممّثل عف األساتذة المساعديف قريشي بمقاسـ 18
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقســم ، 2021نوفمبر  23مؤرخ في  1281قــرار رقم 
 لعمــوم االقتصــادية بكمية العموم االقتصادية والعموم التجارية وعموم التسيير بجامعة تامنغستا

 

 تعميم العالي والبحث العممي،إن وزير ال
 2021يوليو سنة  7الموافق  1442ذي القعدة عاـ  26المؤّرخ في  281-21بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

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

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

 .الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
 2020نوفمبر سنة  22الموافق  1442ربيع الثاني عاـ  6في  المؤرخ 336-20وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

  .المتضّمف إنشاء جامعة تامنغست
بكمية العموـ االقتصادية  وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ العموـ االقتصادية -

 .2021سبتمبر  26والعموـ التجارية وعموـ التسيير بجامعة تامنغست المؤّرخ في 
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 ُيـقـــــّرر
 

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

بكمية العموـ االقتصادية والعمـو  ـو االقتصاديةالقائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ العم
 بجامعة تامنغست. التجارية وعمـو التسيير

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

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

 2021نوفمبر  23 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية 2021نوفمبر  23المؤرخ في  1281ممحــق بالقـرار رقـم 
 لعموم االقتصادية والعموم التجارية وعموم التسيير بجامعة تامنغستبكمية ا لقســم العمــوم االقتصــادية

 

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجنة العممية لمقسـ بف قدور أشواؽ 1
 رئيس القسـ فرحات عبد الرزاؽ 2
 أستاذ محاضر قسـ "أ" قرقب مبارؾ 3
 أستاذ محاضر قسـ "أ" معطا هللا دمحم 4
 محاضر قسـ "ب" أستاذ طرايش معمر 5
 أستاذ مساعد قسـ "أ" ارياهلل دمحم 6
 أستاذ مساعد قسـ "ب" عبد الالوي يحي 7

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية، 2021نوفمبر  23مؤرخ في  1282قــرار رقم 

 ـانيـة بكمية العموم اإلنسانية واالجتماعية بجامعة تامنغستلقسـم العمــوم اإلنسـ
 

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

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

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

 .ميـ العالي والبحث العمميير التعالذي يحدد صالحيات وز 
 2020نوفمبر سنة  22الموافق  1442ربيع الثاني عاـ  6المؤرخ في  336-20وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

  .المتضّمف إنشاء جامعة تامنغست
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بكمية العموـ اإلنسانية  وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ العموـ اإلنسانية -
 .2021سبتمبر  21منغست المؤّرخ في بجامعة تا جتماعيةواإل

 

 ُيـقـــــّرر
 

جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذي رقـ  48تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
 ، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد2003غشت سنة  23الموافق  1424

بكمية العموـ اإلنسانية واإلجتماعية  القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ العموـ اإلنسانية
 بجامعة تامنغست.

بكمية العموـ اإلنسانية واإلجتماعية  تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ العموـ اإلنسانية :2المادة 
 بيذا القرار. بجامعة تامنغست، وفقا لمجدوؿ الممحق

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

 2021نوفمبر  23 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 انأ.د عبد الباقي بن زي
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية 2021نوفمبر  23المؤرخ في  1282ممحــق بالقـرار رقـم 
 مية العموم اإلنسانية واإلجتماعية بجامعة تامنغستبك لقسـم العمــوم اإلنســانيـة

 

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجنة العممية لمقسـ مزياف بيزاف 1
 رئيس القسـ دمحم مبارؾ كديده 2
 أستاذ  عز الديف كشنيط 3
 أستاذ محاضر قسـ "أ" دمحم ىقاري  4
 أستاذ محاضر قسـ "أ" عبد الرحماف نواصر 5
 أستاذ محاضر قسـ "ب" الساقنيدمحم  6
 أستاذ محاضر قسـ "ب" مسعودة بف مسعود 7
 أستاذ مساعد قسـ "أ" خديجة ىابة 8
 أستاذ مساعد قسـ "أ" أحمد داحمي 9

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ية ألعضاء المجنة العمميةيحدد القائمة االسم، 2021نوفمبر  23مؤرخ في  1283قــرار رقم 

    بكمية اآلداب والمغات بجامعة تامنغست لقسم المغــة العـربية وآدابــيا
 

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

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

 .الذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ 2003
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 2013ير سنة ينا 30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي

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

 ة العربية وآدابيا بكمية اآلداب والمغاتوبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ المغ -
 .2021سبتمبر  23بجامعة تامنغست المؤّرخ في 

 ُيـقـــــّرر
 

جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذي رقـ  48تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
ه، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد ، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعال2003غشت سنة  23الموافق  1424

 بجامعة تامنغست. القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ المغة العربية وآدابيا بكمية اآلداب والمغات
تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ المغة العربية وآدابيا بكمية اآلداب والمغات بجامعة  :2المادة 

 جدوؿ الممحق بيذا القرار.تامنغست، وفقا لم
ىذا القرار الذي  يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف ومدير جامعة تامنغست، كل فيما يخصو، بتطبيق :3المادة 

 سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
 2021نوفمبر  23 فيحرر بالجزائر 

 وزير التعميم العالي والبحث العممي
 لباقي بن زيانأ.د عبد ا

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية 2021نوفمبر  23المؤرخ في  1283ممحــق بالقـرار رقـم 

 بكمية اآلداب والمغات بجامعة تامنغست ية وآدابــيالقسم المغــة العـرب
 

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجنة العممية لمقسـ حينوني رمضاف 1
 رئيس القسـ حفيدي أحمد 2
 أستاذ  بكادي دمحم 3
 أستاذ  بناني أحمد 4
 أستاذ محاضر قسـ "أ" بموافي دمحم 5
 أستاذ محاضر قسـ "ب" يف يحي عمر 6
 أستاذ مساعد قسـ "أ" نعماف دمحم مختار 7
 أستاذ مساعد قسـ "أ" بوعافية أحمد 8

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية، 2021نوفمبر  23مؤرخ في  1284قــرار رقم 

 بكمية العموم اإلنسانية واإلجتماعية بجامعة تامنغست لقسم عمــم اإلجتمــاع والديمغـرافيا
 

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

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

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

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

سانية بكمية العموـ اإلن وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ عمػػـ اإلجتمػػاع والديمغػرافيا -
 .2021سبتمبر  21بجامعة تامنغست المؤّرخ في  واإلجتماعية

 

 ُيـقـــــّرر
 

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

بكمية العموـ اإلنسانية  القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ عمػػـ اإلجتمػػاع والديمغػرافيا
 واإلجتماعية بجامعة تامنغست.

بكمية العموـ اإلنسانية  تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ عمػػـ اإلجتمػػاع والديمغػرافيا :2المادة 
 ية بجامعة تامنغست، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.واإلجتماع

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

 2021نوفمبر  23 فيحرر بالجزائر 
 لي والبحث العمميوزير التعميم العا

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 العممية الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة  2021نوفمبر  23المؤرخ في  1284ممحــق بالقـرار رقـم  
 بكمية العموم اإلنسانية واإلجتماعية بجامعة تامنغست قسم عمــم اإلجتمــاع والديمغـرافيال

 

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجنة العممية لمقسـ تياقة الصديق 1
 رئيس القسـ بف بيو طارؽ  2
 أستاذ محاضر قسـ "أ" بداني فؤاد 3
 "أستاذ محاضر قسـ "أ كاكي دمحم 4
 أستاذ محاضر قسـ "أ" بالخير دمحم 5
 أستاذ محاضر قسـ "ب" بوحناش نادية 6
 أستاذ محاضر قسـ "ب" بوحفص سومية 7
 أستاذ مساعد قسـ "أ" رقاني فاطمة 8
 أستاذ مساعد قسـ "أ" سميماني جميمة 9

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم، 2021نوفمبر  23مؤرخ في  1285قــرار رقم 
 عمــم النفـس وعمـوم التـربية واألرطفـونيا بكمية العموم اإلنسانية واإلجتماعية بجامعة تامنغست

 

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

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

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

 .الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
 2020نوفمبر سنة  22الموافق  1442ربيع الثاني عاـ  6المؤرخ في  336-20وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

 .نغستالمتضّمف إنشاء جامعة تام
وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ عمـ النفس وعموـ التربية واألرطفونيا بكمية العمـو  -

 .2021سبتمبر  21بجامعة تامنغست المؤّرخ في  اإلنسانية واإلجتماعية
 

 ُيـقـــــّرر
 

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

القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ عمـ النفس وعموـ التربية واألرطفونيا بكمية العمـو 
 ت.اإلنسانية واإلجتماعية بجامعة تامنغس

تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ عمـ النفس وعموـ التربية واألرطفونيا بكمية العمـو  :2المادة 
 اإلنسانية واإلجتماعية بجامعة تامنغست، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.

ىذا القرار الذي  صو، بتطبيقيكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف ومدير جامعة تامنغست، كل فيما يخ :3المادة 
 سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

 2021نوفمبر  23 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية 2021نوفمبر  23المؤرخ في  1285ممحــق بالقـرار رقـم 
 بكمية العموم اإلنسانية واإلجتماعية بجامعة تامنغست لقسم عمــم النفـس وعمـوم التـربية واألرطفـونيا

 

 صفـةال االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجنة العممية لمقسـ نفيدسة فاطمة 1
 رئيس القسـ تومي دمحم األميف 2
 أستاذ  صادقي رحمة 3
 أستاذ  زقار رضواف 4
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 أستاذ محاضر قسـ "أ" بف عبد السالـ عبد هللا 5
 أستاذ محاضر قسـ "ب" حني سميماف 6
 أستاذ محاضر قسـ "ب" بوبكرية رانية 7
 ذ مساعد قسـ "ب"أستا عدلي الحسيف 8
 أستاذ مساعد قسـ "أ" خمويف فاطمة الزىراء 9

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يحدد القائمة االسمية ألعضـاء المجمـس العممـي، 2021نوفمبر  23مؤرخ في  1286قــرار رقم 

 لكميـة اآلداب والّمغـــات بجـامعة تـامنغست
 

 ير التعميم العالي والبحث العممي،إن وز 
 2021يوليو سنة  7الموافق  1442ذي القعدة عاـ  26المؤّرخ في  281-21بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

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

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

 .الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
 2020نوفمبر سنة  22الموافق  1442ربيع الثاني عاـ  6لمؤرخ في ا 336-20وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

 .المتضّمف إنشاء جامعة تامنغست
اآلداب والمغات بجامعة تامنغست المؤّرخ في  وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجمس العممي لكمية -

 .2021سبتمبر  27
 

 ُيـقـــــّرر
 

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

  تحديد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية اآلداب والمغات بجامعة تامنغست.
ئمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية اآلداب والمغات بجامعة تامنغست، وفقا لمجدوؿ تحدد القا :2المادة 

 الممحق بيذا القرار.
تامنغست، كل فيما يخصو، بتطبيق ىذا القرار الذي  يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف ومدير جامعة: 3المادة 

 ي.سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العمم
 2021نوفمبر  23 فيحرر بالجزائر 

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

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضـاء المجمـس العممـي 2021نوفمبر  23المؤرخ في  1286ممحـــق بالقــرار رقم 
 لكميـة اآلداب والّمغـــات بجـامعة تـامنغست

 

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجمس العممي لمكمية، ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ المغة العربية وآدابيا بكادي دمحم 1
 عميد الكمية نور الديف كنتاوي  2
 نائب العميد مكّمف بالدراسات والمسائل المرتبطة بالطمبة بختي عبد القادر 3
 نائب العميد مكّمف بما بعد التدّرج والبحث العممي والعالقات الخارجية بموافي دمحم 4
 رئيس قسـ المغة العربية وآدابيا أحمد حفيدي 5
 بيةرئيس قسـ اآلداب والمغات األجن بساطي سمير 6
 رئيس المجنة العممية لقسـ المغة العربية وآدابيا حينوني رمضاف 7
 رئيس المجنة العممية لقسـ اآلداب والمغات األجنبية بالطير بومديف 8
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ المغة العربية وآدابيا بناني أحمد 9
 ية عف قسـ اآلداب والمغات األجنبيةممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذ دخير فايزة 10
 ممّثل عف األساتذة المساعديف بف زياف دمحم نبيل 11
 ممّثل عف األساتذة المساعديف بف عشريف حمزة 12
 مسؤوؿ مكتبة الكمية باللي السعيد 13
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية، 2021نوفمبر  23مؤرخ في  1287قــرار رقم 
 بكمية العموم والتكنولوجيا بجامعة تامنغست لقسـم العمــوم والتكنولــوجيـا

 

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

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

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

 .الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
 2020نوفمبر سنة  22الموافق  1442ربيع الثاني عاـ  6المؤرخ في  336-20وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

  .المتضّمف إنشاء جامعة تامنغست
ساتذة بالمجنة العممية لقسـ العموـ والتكنولوجيا بكمية العموـ والتكنولوجيا وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األ -

 .2021سبتمبر  23بجامعة تامنغست المؤّرخ في 
 ُيـقـــــّرر

 

جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذي رقـ  48تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد 2003غشت سنة  23الموافق  1424
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بجامعة  القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ العموـ والتكنولوجيا بكمية العموـ والتكنولوجيا
 تامنغست.

عموـ والتكنولوجيا بجامعة تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ العموـ والتكنولوجيا بكمية ال :2المادة 
 تامنغست، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.

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

 2021نوفمبر  23 فيحرر بالجزائر 
 ير التعميم العالي والبحث العمميوز 

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 ألعضاء المجنة العمميةالذي يحدد القائمة االسمية  2021نوفمبر  23المؤرخ في  1287ممحــق بالقـرار رقـم 
 بكمية العموم والتكنولوجيا بجامعة تامنغست لقسـم العمــوم والتكنولــوجيـا

 

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجنة العممية لمقسـ سالمي دمحم 1
 رئيس القسـ سالمي عمي 2
 أستاذ  قروني السعيد 3
 أستاذ محاضر قسـ "ب" شعيب االخضر 4
 أستاذ محاضر قسـ "ب" اسيدحماني س  5
 أستاذ محاضر قسـ "ب" فراجي بوبكر 6
 أستاذ مساعد قسـ "أ" مادي حسيف 7
 أستاذ مساعد قسـ "أ" مقاوسي زىية 8

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ء المجنة العممية لقســم عمــوم يحدد القائمة االسمية ألعضا، 2021نوفمبر  23مؤرخ في  1288قــرار رقم 

 المــادة بكمية العموم والتكنولوجيا بجامعة تامنغست
 

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

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

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

 .ي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العمميالذ
 2020نوفمبر سنة  22الموافق  1442ربيع الثاني عاـ  6المؤرخ في  336-20وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

  .المتضّمف إنشاء جامعة تامنغست
ية العموـ والتكنولوجيا بجامعة بكم وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ عمػػوـ المػػادة -

 .2021سبتمبر  22تامنغست المؤّرخ في 
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 ُيـقـــــّرر
 

جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذي رقـ  48تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
رار إلى تحديد ، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا الق2003غشت سنة  23الموافق  1424

 بجامعة تامنغست. بكمية العمـو والتكنولوجيا القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ عمػػـو المػػادة
بكمية العموـ والتكنولوجيا بجامعة  تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ عمػػوـ المػػادة :2المادة 

 لقرار.تامنغست، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا ا
ىذا القرار الذي  يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف ومدير جامعة تامنغست، كل فيما يخصو، بتطبيق :3المادة 

 سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
 2021نوفمبر  23 فيحرر بالجزائر 

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

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية  2021نوفمبر  23المؤرخ في  1288ممحــق بالقـرار رقـم 

 والتكنولوجيا بجامعة تامنغستبكمية العموم  لقســم عمــوم المــادة
 

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجنة العممية لمقسـ بمعالـ دمحم عبد القادر 1
 رئيس القسـ بيطاـ عادؿ 2
 أستاذ  مموكي موالي  عبد الرحماف 3
 أستاذ محاضر قسـ "ب" بف اتا هللا دمحم 4
 أستاذ محاضر قسـ "ب" مزياف وىيبة 5
 أستاذ محاضر قسـ "ب" رةبف عيسى خي 6
 أستاذ محاضر قسـ "أ" بف سديرة عبد الرحيـ 7
 أستاذ مساعد قسـ "أ" عماري جياللي 8
 أستاذ مساعد قسـ "أ" جعفاري عبد هللا 9

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
االسمية ألعضاء المجنة العممية لقســم الرياضيات  يحدد القائمة، 2021نوفمبر  23مؤرخ في  1289قــرار رقم 

 واإلعـــالم اآللـــي بكمية العموم والتكنولوجيا بجامعة تامنغست
 

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

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

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

 .الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
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نوفمبر سنة  22الموافق  1442ربيع الثاني عاـ  6المؤرخ في  336-20وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
  .المتضّمف إنشاء جامعة تامنغست 2020

ممية لقسـ الرياضيات واإلعػػػالـ اآللػػػي بكمية العمـو وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة الع -
 .2021سبتمبر  22والتكنولوجيا بجامعة تامنغست المؤّرخ في 

 

 ُيـقـــــّرر
 

جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذي 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 الرياضيات واإلعػػػالـ اآللػػػي بكمية العموـ والتكنولوجيا 
 تامنغست. بجامعة

 آللػػػي بكمية العموـ والتكنولوجياتحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الرياضيات واإلعػػػالـ ا :2المادة 
 بجامعة تامنغست، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.

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

 2021نوفمبر  23 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 القائمة االسمية ألعضاء المجنة العمميةالذي يحدد  2021نوفمبر  23المؤرخ في  1289ممحــق بالقـرار رقـم 
 بكمية العمــوم والتكنولوجيا بجامعة تامنغست لقســم الرياضيات واإلعـــالم اآللـــي

 

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجنة العممية لمقسـ بف الشيخ الحسيف دمحم االميف 1
 رئيس القسـ عزيزي طارؽ  2
 حاضر قسـ "ب"أستاذ م راحمي نور الديف  3
 أستاذ محاضر قسـ "ب" باىي اسامة 4
 أستاذ مساعد قسـ "أ" قيدـو أرسالف شعيب 5
 أستاذ مساعد قسـ "أ" دحماني خالد 6
 أستاذ مساعد قسـ "أ" المومف عبد القادر 7

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية، 2021فمبر نو  23مؤرخ في  1290قــرار رقم 

 لقســم البيـولـوجيـا بكمية العموم والتكنولوجيا بجامعة تامنغست
 

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

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

 .الذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ 2003
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 2013يناير سنة  30الموافق  1434ـ ربيع األوؿ عا 18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي

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

بكمية العموـ والتكنولوجيا بجامعة  نة العممية لقسـ البيػولػوجيػاوبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمج -
 .2021سبتمبر  30تامنغست المؤّرخ في 

 ُيـقـــــّرر
 

جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذي رقـ  48تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
ّمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد ، المعّدؿ والمت2003غشت سنة  23الموافق  1424

 بكمية العموـ والتكنولوجيا بجامعة تامنغست. القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ البيػولػوجيػا
ست، بكمية العمـو والتكنولوجيا بجامعة تامنغ تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ البيػولػوجيػا :2المادة 

 وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.
ىذا القرار الذي  يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف ومدير جامعة تامنغست، كل فيما يخصو، بتطبيق :3المادة 

 سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
 2021نوفمبر  23 فيحرر بالجزائر 

 يوزير التعميم العالي والبحث العمم
 أ.د عبد الباقي بن زيان

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية 2021نوفمبر  23المؤرخ في  1290ممحــق بالقـرار رقـم 

 بكمية العموم والتكنولوجيا بجامعة تامنغست لبيـولـوجيـالقســم ا
 

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجنة العممية لمقسـ بف عيسى اسماء 1
 رئيس القسـ بالشيخ نور الديف 2
 أستاذ محاضر قسـ "أ" دريسي حبيبة 3
 أستاذ محاضر قسـ "ب" صيفي رياف 4
 قسـ "ب"أستاذ محاضر  سيداوي ابو عمامة 5
 أستاذ مساعد قسـ "أ" حمدي واسيمة 6
 أستاذ مساعد قسـ "أ" شقة عبد هللا 7
 أستاذ مساعد قسـ "أ" كباب ريمة 8
 أستاذ مساعد قسـ "أ" قاسمي جمعة 9

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 قائمة االسمية ألعضاء المجمس العممييحدد ال، 2021نوفمبر  23مؤرخ في  1291قــرار رقم 

 لكمية العمـوم اإلنسانية واالجتماعية بجامعة تـامنغست
 

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

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

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

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

جتماعية بجامعة تامنغست المؤّرخ اإلنسانية واإل وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجمس العممي لكمية -
 .2021سبتمبر  27في 

 ُيـقـــــّرر
 

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

  تحديد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية اإلنسانية واالجتماعية بجامعة تامنغست.
تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية اإلنسانية واالجتماعية بجامعة تامنغست، وفقا  :2المادة 

 لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.
تامنغست، كل فيما يخصو، بتطبيق ىذا القرار الذي  كويف ومدير جامعةيكمف المدير العاـ لمتعميـ والت: 3المادة 

 سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
 2021نوفمبر  23 فيحرر بالجزائر 

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

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي 2021نوفمبر  23المؤرخ في  1291ممحـــق بالقــرار رقم 

 لكمية العمـوم اإلنسانية واالجتماعية بجامعة تـامنغست
 

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجمس العممي لمكمية، ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ العمـو اإلنسانية واصر عبد الرحمفن 1
 عميد الكمية زندري عبد النبي 2
 نائب العميد مكّمف بالدراسات والمسائل المرتبطة بالطمبة مزراؽ دمحم 3
 ث العممي والعالقات الخارجيةنائب العميد مكّمف بما بعد التدّرج والبح بووشمة اليادي 4
 رئيس قسـ عمـ اإلجتماع والديمغرافيا بف بيو طارؽ  5
 رئيس قسـ عمـ النفس وعمـو التربية واألرطفونيا التومي دمحم األميف 6
 رئيس قسـ العمـو اإلنسانية كديدة دمحم مبارؾ 7
 ارئيس المجنة العممية لقسـ عمـ اإلجتماع والديمغرافي ثياقة الصديق 8
 رئيس المجنة العممية لقسـ عمـ النفس وعمـو التربية واألرطفونيا نفيدسة فاطمة 9
 رئيس المجنة العممية لقسـ العمـو اإلنسانية بيزاف مزياف 10
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ العمـو اإلنسانية كشنيط عز الديف 11
 ستاذية عف قسـ عمـ اإلجتماع والديمغرافياممّثل األساتذة ذوي مصّف األ بداني فؤاد 12
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 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ عمـ اإلجتماع والديمغرافيا بوعبزة أحمد 13
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ عمـ النفس وعمـو التربية واألرطفونيا بف عبد السالـ عبد هللا 14
 ذوي مصّف األستاذية عف قسـ عمـ النفس وعمـو التربية واألرطفونيا ممّثل األساتذة فقيو خواجو 15
 مدير مخبر بحث حينوني رمضاف 16
 مدير مخبر بحث بوتعني فريد 17
 ممّثل عف األساتذة المساعديف حمزة بف حاج عمي 18
 ممّثل عف األساتذة المساعديف مقدـ ادريس 19
 مسؤوؿ مكتبة الكمية باجودة الزىراء 20

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية، 2021نوفمبر  23مؤرخ في  1292قــرار رقم 

 السياسية بكمية الحقوق والعموم السياسية بجامعة تامنغست لقسم العموم
 

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

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

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

 .ير التعميـ العالي والبحث العمميالذي يحدد صالحيات وز 
 2020نوفمبر سنة  22الموافق  1442ربيع الثاني عاـ  6المؤرخ في  336-20وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

 .المتضّمف إنشاء جامعة تامنغست
بكمية الحقوؽ والعموـ السياسية  وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ العموـ السياسية -

 .2021سبتمبر  21منغست المؤّرخ في بجامعة تا
 

 ُيـقـــــّرر
 

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

بجامعة  بكمية الحقوؽ والعموـ السياسية القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ العموـ السياسية
 تامنغست.

بجامعة  بكمية الحقوؽ والعموـ السياسية تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ العمـو السياسية :2ة الماد
 تامنغست، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.

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

 2021نوفمبر  23 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 2021نوفمبر  23المؤرخ في  1292ممحــق بالقـرار رقـم 
 بكمية الحقوق والعموم السياسية بجامعة تامنغست السياسية لقسم العموم

 

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجنة العممية لمقسـ حفياف عبد الوىاب 1
 رئيس القسـ د الكريـبف رحمة عب 2
 أستاذ  قاسمي السعيد 3
 أستاذ محاضر قسـ "أ" بف عودة دمحم األميف 4
 أستاذ محاضر قسـ "ب" عربي الدمي دمحم 5
 أستاذ مساعد قسـ "أ" كراوة مصطفى 6
 أستاذ مساعد قسـ "أ" بوقميمة أحمد 7

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية، 2021نوفمبر  23مؤرخ في  1293قــرار رقم 

 بكمية الحقوق والعموم السياسية بجامعة تامنغست لقســم الحقــوق 
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2021يوليو سنة  7وافق الم 1442ذي القعدة عاـ  26المؤّرخ في  281-21بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

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

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

 .الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
 2020نوفمبر سنة  22الموافق  1442ربيع الثاني عاـ  6المؤرخ في  336-20وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

  .المتضّمف إنشاء جامعة تامنغست
بكمية الحقوؽ والعموـ السياسية بجامعة  حضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ الحقوؽ وبناًء عمى م -

 .2021سبتمبر  21تامنغست المؤّرخ في 
 ُيـقـــــّرر

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

 بجامعة تامنغست. القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الحقػػوؽ بكمية الحقوؽ والعموـ السياسية
بجامعة  عموـ السياسيةتحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الحقػػوؽ بكمية الحقوؽ وال :2المادة 

 تامنغست، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.
ىذا القرار الذي  يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف ومدير جامعة تامنغست، كل فيما يخصو، بتطبيق :3المادة 

 سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
 2021نوفمبر  23 فيحرر بالجزائر 

 لتعميم العالي والبحث العمميوزير ا
 أ.د عبد الباقي بن زيان

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 اء المجنة العممية الذي يحدد القائمة االسمية ألعض 2021نوفمبر  23المؤرخ في  1293ممحــق بالقـرار رقـم 
 بكمية الحقوق والعموم السياسية بجامعة تامنغست لقسـم الحقــوق 

 

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجنة العممية لمقسـ مرسمي عبد الحق 1
 رئيس القسـ إيدابير عبد القادر 2
 أستاذ  مغزي شاعة ىشاـ 3
 أستاذ محاضر قسـ "أ" سدي عمر 4
 ستاذ محاضر قسـ "ب"أ صدوؽ الميدي 5
 أستاذ محاضر قسـ "ب" رمزي بف الصديق 6
 أستاذ مساعد قسـ "أ" مموؾ صالح 7
 أستاذ مساعد قسـ "أ" بودماغ رشيد 8

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  2019فيفري  26في المؤرخ  156يعّدل القرار رقم ، 2021نوفمبر  23مؤرخ في  1294قــرار رقم 

 المحّدد لمقائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم العموم المالية والمحاسبة بكمية العموم االقتصادية، 
 بشار -التجارية وعموم التسيير بجامعة طاىري دمحم

 

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

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

 .، المعّدؿ والمتّمـالذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا 2003
 2009يناير سنة  04الموافق  1430محـر عاـ  7المؤرخ في  07-09رسوـ التنفيذي رقـ وبمقتضى الم -

 .اء جامعة بشار، المعّدؿ والمتّمـالمتضمف إنش
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .حث العمميير التعميـ العالي والبالذي يحدد صالحيات وز 
المحدد لمقائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ  2019فيفري  26المؤرخ في  156وبموجب القرار رقـ  -

 .بشار -بجامعة طاىري دمحم العمـو المالية والمحاسبة بكمية العمـو االقتصادية، التجارية وعمـو التسيير
ممية لقسـ العموـ المالية والمحاسبة بكمية العموـ وبناًء عمى محاضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة الع -

 .2018ماي  27و 26شار المؤّرخة في ب -بجامعة طاىري دمحم االقتصادية، التجارية وعموـ التسيير
 

 ُيـقـــــّرر
 

سبة ييدؼ ىذا القرار إلى تعديل القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ العموـ المالية والمحا المادة األولى:
 بشار. -بجامعة طاىري دمحم بكمية العمـو االقتصادية، التجارية وعمـو التسيير
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تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ العموـ المالية والمحاسبة بكمية العموـ االقتصادية،  :2المادة 
 القرار. بشار، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا -بجامعة طاىري دمحم التجارية وعمـو التسيير

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

 2021نوفمبر  23 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 ن زيانأ.د عبد الباقي ب
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

المحّدد لمقائمة االسمية  2019فيفري  26المؤرخ في  156الذي يعّدل القرار رقم  2021نوفمبر  23مؤرخ في  1294ممحــق بالقـرار رقـم 
 بشار -بجامعة طاىري دمحم عضاء المجنة العممية لقسم العموم المالية والمحاسبة بكمية العموم االقتصادية، التجارية وعموم التسييرأل

 

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجنة العممية لمقسـ مازري عبد الحفيع 1
 رئيس القسـ عبد هللا ياسيف 2
 "أستاذ محاضر قسـ "أ حموؿ طارؽ  3
 أستاذة محاضرة قسـ "أ" عادؿ فاطمة الزىراء 4
 أستاذة محاضرة قسـ "أ" بقدور عائشة 5
 أستاذ محاضر قسـ "ب" بف عبد العزيز سمير 6
 أستاذة محاضرة قسـ "ب" مولفرعة فاطمة الزىراء 7
 أستاذة مساعدة قسـ "أ" مساراح نادية 8
 أستاذة مساعدة قسـ "أ" حمادة أمينة 9

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 2019فيفري  26المؤرخ في  157يعّدل القرار رقم ، 2021نوفمبر  23مؤرخ في  1295قــرار رقم 

 المحّدد لمقائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم العموم التجارية بكمية العموم االقتصادية، 
 بشار -جامعة طاىري دمحمالتجارية وعموم التسيير ب

 

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

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

 .نظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـالذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بت 2003
 2009يناير سنة  04الموافق  1430محـر عاـ  7المؤرخ في  07-09وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .ـالمتضمف إنشاء جامعة بشار، المعّدؿ والمتمّ 
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
سمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ المحدد لمقائمة اال 2019فيفري  26المؤرخ في  157وبموجب القرار رقـ  -

 .بشار -بجامعة طاىري دمحم العمـو التجارية بكمية العمـو االقتصادية، التجارية وعمـو التسيير
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وبناًء عمى محاضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ العمـو التجارية بكمية العموـ االقتصادية،  -
 .2018أكتوبر  27و 26بشار المؤّرخة في  -ىري دمحمبجامعة طا التجارية وعمـو التسيير

 

 ُيـقـــــّرر
 

ييدؼ ىذا القرار إلى تعديل القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ العموـ التجارية بكمية العمـو  المادة األولى:
 بشار. -بجامعة طاىري دمحم االقتصادية، التجارية وعموـ التسيير

ة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ العمـو التجارية بكمية العمـو االقتصادية، التجارية تحدد القائم :2المادة 
 بشار، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار. -بجامعة طاىري دمحم وعمـو التسيير

ا ىذ بشار، كل فيما يخصو، بتطبيق -يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف ومدير جامعة طاىري دمحم :3المادة 
 القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

 2021نوفمبر  23 فيحرر بالجزائر  
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

  2019فيفري  26المؤرخ في  157الذي يعّدل القرار رقم  2021نوفمبر  23المؤرخ في  1295ممحــق بالقـرار رقـم 
 المحّدد لمقائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم العموم التجارية بكمية العموم االقتصادية، التجارية وعموم التسيير

 بشار -بجامعة طاىري دمحم
 

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجنة العممية لمقسـ بف لخضر دمحم العربي 1
 رئيس القسـ بف عبد العزيز سفياف 2
 أستاذة محاضرة قسـ "أ" ناصري نفيسة 3
 أستاذ محاضر قسـ "أ" بف جيمة عمر 4
 أستاذ محاضر قسـ "أ" بودي عبد الصمد 5
 ضرة قسـ "ب"أستاذة محا سيرات سامية 6
 أستاذة مساعد قسـ "أ" يعقوب أسماء 7
 أستاذ مساعد قسـ "أ" مؤذف بشير 8

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  2019فيفري  26المؤرخ في  158يعّدل القرار رقم ، 2021نوفمبر  23مؤرخ في  1296قــرار رقم 

 عضاء المجنة العممية لقسم عموم التسيير بكمية العموم االقتصادية، التجاريةالمحّدد لمقائمة االسمية أل
 بشار -وعموم التسيير بجامعة طاىري دمحم

 

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

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

 .نظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـالذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بت 2003
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 2009يناير سنة  04 الموافق 1430محـر عاـ  7المؤرخ في  07-09وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .المتضمف إنشاء جامعة بشار، المعّدؿ والمتّمـ

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

المحدد لمقائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ  2019فيفري  26المؤرخ في  158وبموجب القرار رقـ  -
 .بشار -بجامعة طاىري دمحم عمـو التسيير بكمية العمـو االقتصادية، التجارية وعمـو التسيير

وبناًء عمى محاضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ عموـ التسيير بكمية العمـو االقتصادية، التجارية  -
 .2018ماي  27و 26بشار المؤّرخة في  -بجامعة طاىري دمحم روعمـو التسيي

 

 ُيـقـــــّرر
 

ييدؼ ىذا القرار إلى تعديل القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ عموـ التسيير بكمية العمـو  المادة األولى:
 بشار. -بجامعة طاىري دمحم االقتصادية، التجارية وعموـ التسيير

لقائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ عموـ التسيير بكمية العموـ االقتصادية، التجارية وعمـو تحدد ا :2المادة 
 بشار، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار. -بجامعة طاىري دمحم التسيير

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

 2021نوفمبر  23 فيحرر بالجزائر  
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

  2019فيفري  26المؤرخ في  158الذي يعّدل القرار رقم  2021نوفمبر  23المؤرخ في  1296ممحــق بالقـرار رقـم 
 المحّدد لمقائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم عموم التسيير بكمية العموم االقتصادية، التجارية وعموم التسيير

 بشار -بجامعة طاىري دمحم
 

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجنة العممية لمقسـ برباوي كماؿ 1
 رئيس القسـ بف ياميف خالد 2
 أستاذة محاضرة قسـ "أ" صديقي خضرة 3
 أستاذة محاضرة قسـ "أ" الوالي فاطمة الزىراء 4
 أستاذة محاضرة قسـ "أ" بمعابد فايزة 5
 "ب"أستاذ محاضر قسـ  كرومي سعيد 6
 أستاذة مساعدة قسـ "أ" سميماني وىيبة 7

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  2019فيفري  26المؤرخ في  159يعّدل القرار رقم ، 2021نوفمبر  23مؤرخ في  1297قــرار رقم 

 ادية بكمية العموم االقتصادية، المحّدد لمقائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم العموم االقتص
 بشار -التجارية وعموم التسيير بجامعة طاىري دمحم

 

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

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

 2009يناير سنة  04الموافق  1430محـر عاـ  7المؤرخ في  07-09وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .جامعة بشار، المعّدؿ والمتّمـالمتضمف إنشاء 

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

جنة العممية لقسـ المحدد لمقائمة االسمية ألعضاء الم 2019فيفري  26المؤرخ في  159وبموجب القرار رقـ  -
 .بشار -بجامعة طاىري دمحم العمـو االقتصادية بكمية العمـو االقتصادية، التجارية وعمـو التسيير

وبناًء عمى محاضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ العموـ االقتصادية بكمية العموـ االقتصادية،  -
 .2018ماي  27و 26ار المؤّرخة في بش -بجامعة طاىري دمحم التجارية وعمـو التسيير

 

 ُيـقـــــّرر
 

ييدؼ ىذا القرار إلى تعديل القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ العموـ االقتصادية بكمية  المادة األولى:
 بشار. -بجامعة طاىري دمحم العمـو االقتصادية، التجارية وعمـو التسيير

ضاء المجنة العممية لقسـ العموـ االقتصادية بكمية العموـ االقتصادية، التجارية تحدد القائمة االسمية ألع :2المادة 
 بشار، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار. -بجامعة طاىري دمحم وعمـو التسيير

ىذا  بشار، كل فيما يخصو، بتطبيق -يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف ومدير جامعة طاىري دمحم :3المادة 
 ذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.القرار ال

 2021نوفمبر  23 فيحرر بالجزائر  
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

  2019فيفري  26المؤرخ في  159الذي يعّدل القرار رقم  2021نوفمبر  23المؤرخ في  1297ممحــق بالقـرار رقـم 
 المحّدد لمقائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم العموم االقتصادية بكمية العموم االقتصادية، التجارية وعموم التسيير

 بشار -بجامعة طاىري دمحم
 

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجنة العممية لمقسـ بودخيل دمحم األميف 1
 رئيس القسـ سعيداف رشيد 2
 أستاذ محاضر قسـ "أ" معمري عبد الوىاب 3
 أستاذ محاضر قسـ "أ" بف شالط مصطفى 4
 أستاذ محاضر قسـ "ب" بف دخيس عبد الكريـ 5
 "أ" أستاذ مساعد قسـ بوترفاس الياشمي 6
 أستاذ مساعد قسـ "أ" زاوي شيرزاد 7

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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المحّدد القائمة  2019فيفري  26المؤرخ في  160يعّدل القرار رقم ، 2021نوفمبر  23مؤرخ في  1298قــرار رقم 
 بشار -، التجارية وعموم التسيير بجامعة طاىري دمحماالسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية العموم االقتصادية

 

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

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

 .الذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ 2003
 2009يناير سنة  04الموافق  1430محـر عاـ  7المؤرخ في  07-09وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .المتضمف إنشاء جامعة بشار، المعّدؿ والمتّمـ
 2013يناير سنة    30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
المحدد لمقائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية  2019فيفري  26المؤرخ في  160وبموجب القرار رقـ  -

 .بشار -قتصادية، التجارية وعموـ التسيير بجامعة طاىري دمحمالعمـو اال
العموـ االقتصادية، التجارية وعمـو التسيير  وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجمس العممي لكمية -

 .2021أكتوبر  21بشار المؤّرخ في  -بجامعة طاىري دمحم
 

 ُيـقـــــّرر
 

إلى تعديل القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية العمـو االقتصادية،  ييدؼ ىذا القرار المادة األولى:
  بشار. -التجارية وعموـ التسيير بجامعة طاىري دمحم

تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية العموـ االقتصادية، التجارية وعموـ التسيير بجامعة  :2المادة 
 وؿ الممحق بيذا القرار.بشار، وفقا لمجد -طاىري دمحم

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

 2021نوفمبر  23 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 د عبد الباقي بن زيانأ.
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

  2019فيفري  26المؤرخ في  160الذي يعّدل القرار رقم  2021نوفمبر  23المؤرخ في  1298ممحـــق بالقــرار رقم 
 بشار -القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية العموم االقتصادية، التجارية وعموم التسيير بجامعة طاىري دمحمالمحّدد 

 

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجمس العممي لمكمية، ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ العمـو التجارية ناصري نفيسة 1
 الكمية  عميد بوسيميف أحمد 2
 نائب العميد مكّمف بالدراسات والمسائل المرتبطة بالطمبة بف عبد العزيز سمير 3
 نائب العميد مكّمف بما بعد التدّرج والبحث العممي والعالقات الخارجية بمحاج فراجي 4
 رئيس قسـ العمـو المالية والمحاسبة عبد هللا ياسيف 5
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 ـ التجاريةرئيس قسـ العمو  بف عبد العزيز سفياف 6
 رئيس قسـ عمـو التسيير بف ياميف خالد 7
 رئيس قسـ العمـو االقتصادية سعيداف رشيد 8
 رئيس المجنة العممية لقسـ العمـو المالية والمحاسبة مازري عبد الحفيع 9
 رئيس المجنة العممية لقسـ العمـو التجارية بف لخضر دمحم العربي 10
 لعممية لقسـ عمـو التسييررئيس المجنة ا برباوي كماؿ 11
 رئيس المجنة العممية لقسـ العمـو االقتصادية بودخيل دمحم األميف 12
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ العمـو المالية والمحاسبة روشاـ بف زياف 13
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ عمـو التسيير اليزاـ دمحم 14
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ عمـو التسيير د الجميلمقدـ عب 15
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ العمـو االقتصادية العرابي مصطفى 16
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ العمـو االقتصادية بف زاير مبارؾ 17
 ساعديفممّثمة عف األساتذة الم بف جيمة مريـ 18
 ممّثل عف األساتذة المساعديف قندوز ىشاـ 19
 مدير مخبر بحث بودي عبد الصمد 20
 مسؤوؿ المكتبة عز الديف عبد الوىاب 21
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نة العمميـة لقســم العمــوم يحدد القائمة االسمية ألعضاء المج، 2021نوفمبر  23مؤرخ في  1299قــرار رقم 
 سعيدة -السيــاسيـة بكمية الحقـوق والعمـوم السياسية بجامعة مـوالي الطاىـر

 

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

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

 .الذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ 2003
 2009ير سنة ينا 04الموافق  1430محّرـ عاـ  07المؤرخ في  10-09وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .المتضمف إنشاء جامعة سعيدة، المعّدؿ والمتّمـ
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
ية لقسـ العموـ السياسية بكمية الحقوؽ والعموـ السياسية وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العمم -

 .2021أفريل  15سعيدة، المؤّرخ في -بجامعة موالي الطاىر
 

 ُيـقـــــّرر
جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذي رقـ  48تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:

ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد  ّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعاله،، المع2003غشت سنة  23الموافق  1424
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القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ العموـ السياسية بكمية الحقوؽ والعموـ السياسية بجامعة 
 موالي الطاىر سعيدة.

وؽ والعموـ السياسية بجامعة تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ العمـو السياسية بكمية الحق :2المادة 
 سعيدة، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار. -موالي الطاىر

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

 2021نوفمبر  23 فيزائر حرر بالج
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 لذي يحّدد القائمة االسمية ألعضـاء المجنـة العمميـةا 2021نوفمبر  23المؤرخ في  1299ممحــق بالقـرار رقـم 
 سعيـدة -بكمية الحقـوق والعمـوم السياسية بجامعة مـوالي الطـاىر لقسـم العمــوم السيــاسيـة

 

 الصفـة االسم والمقـب قمالر 
 رئيس المجنة العممية لمقسـ شاربي دمحم 1
 رئيس القسـ بف زايد ادمحم 2
 أستاذ  قادرعبد العالي عبد ال 3
 أستاذ محاضر قسـ "أ" موكيل عبد السالـ 4
 أستاذ محاضر قسـ "أ" خداوي دمحم 5
 أستاذ محاضر قسـ "أ" حادي عثماف 6
 أستاذ محاضر قسـ "ب" بمحاج اليواري  7

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  2020جويمية  19المؤّرخ في  469يعّدل القرار رقم ، 2021نوفمبر  23مؤرخ في  1300قــرار رقم 

 سعيدة-الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية التكنولوجيا بجامعة موالي الطاىر
 

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

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

 .الذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ 2003
 2009يناير سنة  04الموافق  1430محّرـ عاـ  07لمؤرخ في ا 10-09وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .المتضمف إنشاء جامعة سعيدة، المعّدؿ والمتّمـ
 2013 يناير سنة 30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
الذي يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي  2020جويمية  19المؤّرخ في  469ار رقـ وبموجب القر  -

 .سعيدة-لكمية التكنولوجيا بجامعة موالي الطاىر
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 سعيدة-وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجمس العممي لكمية التكنولوجيا بجامعة موالي الطاىر -
 .2020جانفي  17المؤرخ في 

 .2021نوفمبر  03سعيدة المؤّرخ في  -اًء عمى إرساؿ جامعة موالي الطاىروبن -
 

 ُيـقـــــّرر
 

ييدؼ ىذا القرار إلى تعديل القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية التكنولوجيا بجامعة  المادة األولى:
 سعيدة.-موالي الطاىر

سعيدة، وفقا -لكمية التكنولوجيا بجامعة موالي الطاىر تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي :2المادة 
 لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.

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

 2021نوفمبر  23 فيئر حرر بالجزا
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

  2020جويمية  19المؤّرخ في  469ذي يعّدل القرار رقم ال 2021نوفمبر  23المؤرخ في  1300ممحـــق بالقــرار رقم 
 سعيدة-الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية التكنولوجيا بجامعة موالي الطاىر

 

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 لكترونيؾرئيس المجمس العممي لمكمية، ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ اإل جمولي بوعزة 1
 عميد الكمية بوعسرية فاطمة 2
 نائب العميد مكّمف بما بعد التدّرج والبحث العممي والعالقات الخارجية عيمر الحاج 3
 نائب العميد مكّمف بالدراسات والمسائل المرتبطة بالطمبة زرقاني العيد 4
 رئيس قسـ اليندسة المدنية والري  بف يقدس عيسى 5
 سـ اإلعالـ اآلليرئيس ق مقدـ جموؿ 6
 رئيس قسـ اإللكترونيؾ دامو ميدي 7
 رئيس قسـ اإللكتروتقني عمارة دمحم 8
 رئيس قسـ ىندسة الطرائق داودي سفياف 9
 رئيس المجنة العممية لقسـ اليندسة المدنية والري   يغنـ رضا 10
 رئيس المجنة العممية لقسـ اإلعالـ اآللي يحاللي مباركة 11
 رئيس المجنة العممية لقسـ اإللكترونيؾ جة فاطمةادريس خو  12
 رئيس المجنة العممية لقسـ اإللكتروتقني ميمود يحي 13
 رئيس المجنة العممية لقسـ ىندسة الطرائق شوماف فاطمة الزىراء 14
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ اليندسة المدنية والّري   حزاب عبد الكريـ 15
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ اليندسة المدنية والّري   فتح هللا منير درفوؼ 16
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ اإلعالـ اآللي حمو رضا دمحم 17
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ اإلعالـ اآللي خاطر امعمر 18
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 مصّف األستاذية عف قسـ اإللكترونيؾممّثل األساتذة ذوي  عربوش عمر 19
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ اإللكتروتقني حرطاني قادة 20
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ اإللكتروتقني ميمودي عبد هللا 21
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ ىندسة الطرائق أجدير ميدي 22
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ ىندسة الطرائق نور الديف غالي 23
 ممّثل عف األساتذة المساعديف بربار رضواف 24
 ممّثل عف األساتذة المساعديف حاكـ مباركة 25
 مدير مخبر بحث بومديف العربي 26
 مدير مخبر بحث أميف عبد المالؾ 27
 مدير مخبر بحث شريفي عبد الحميد 28
 مسؤوؿ المكتبة مموؾ نعيمة 29
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الذي يحّدد  2020جويمية  19المؤّرخ في  471يعّدل القرار رقم ، 2021نوفمبر  23مؤرخ في  1301قــرار رقم 
 سعيدة -لتكنولوجيـا بجامعة موالي الطاىرالقائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم اإلعــالم اآللـي بكمية ا

 

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

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

 .نظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـالذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بت 2003
 2009يناير سنة  04الموافق  1430محّرـ عاـ  07المؤرخ في  10-09وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .عيدة، المعّدؿ والمتّمـالمتضمف إنشاء جامعة س
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13ضى المرسوـ التنفيذي رقـ وبمقت -

 .الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ  2020جويمية  19المؤّرخ في  471وبموجب القرار رقـ  -

 .سعيدة-بجامعة موالي الطاىر لػي بكمية التكنولوجيػااإلعػػالـ اآل
وبناًء عمى محضر انتخاب ممثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ اإلعالـ اآللي بكمية التكنولوجيا بجامعة موالي  -

 .2020جانفي  07سعيدة المؤرخ في -رالطاى
 .2021فمبر نو  3المؤّرخ في  74رقـ سعيدة -وبناًء عمى إرساؿ جامعة موالي الطاىر -

 

 ُيـقـــــّرر
 

ييدؼ ىذا القرار إلى تعديل القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ اإلعالـ اآللي بكمية  المادة األولى:
 سعيدة. -التكنولوجيا بجامعة موالي الطاىر

جيا بجامعة موالي تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ اإلعالـ اآللي بكمية التكنولو  :2المادة 
 سعيدة، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار. -الطاىر
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ىذا  سعيدة، كل فيما يخصو، بتطبيق-يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف ومدير جامعة موالي الطاىر :3المادة 
 القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

 2021ر نوفمب 23 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

  2020جويمية  19المؤّرخ في  471رقم  الذي يعّدل القرار 2021نوفمبر  23المؤرخ في  1301ممحــق بالقـرار رقـم 
 سعيدة-الذي يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم اإلعــالم اآللـي بكمية التكنولوجيـا بجامعة موالي الطاىر

 

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجنة العممية لمقسـ يحاللي مباركة 1
 رئيس القسـ مقدـ جموؿ 2
 أستاذ  بد المالؾأميف ع 3
 أستاذ  حمو رضا دمحم 4
 أستاذ محاضر قسـ "أ" خاطر معمر 5
 أستاذ محاضر قسـ "ب" بف يحي قادة 6
 أستاذ محاضر قسـ "ب" بوعرعارة حاج أحمد 7
 أستاذ مساعد قسـ "أ" درقاوي رقية 8
 أستاذ مساعد قسـ "أ" قويدري سياـ 9

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 2021جانفي  02المؤرخ في  03يعدل القرار رقم  ، 2021نوفمبر  24مؤرخ في  1302قــرار رقم 

 الذي  يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس إدارة المدرسة العميا ألساتذة التعميم التكنولوجي بسكيكدة
 

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

 .والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة، المعدؿ
 2009غشت سنة  10الموافق  1430شعباف عاـ  19المؤرخ في  254-09وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .جي بسكيكدةامعة لمتعميـ التكنولو والمتضمف إنشاء مدرسة خارج الج
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

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

 .منو 24سة العميا، السيما المادة د القانوف األساسي النموذجي لممدر الذي يحد
الذي يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس إدارة المدرسة  2019جانفي  02المؤرخ في  03وبمقتضى القرار رقـ  -

 العميا ألساتذة التعميـ التكنولوجي بسكيكدة، المعدؿ.
 

 ُيـقـــــّرر
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، المعدؿ، والمذكور أعاله، كما 2019جانفي  02المؤرخ في  03الممحق بالقرار رقـ يعدؿ الجدوؿ  المادة األولى:
 ىو محدد بالجدوؿ الممحق بيذا القرار.

 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. :2المادة 
 2021نوفمبر  24 فيحرر بالجزائر 

 وزير التعميم العالي والبحث العممي
 د الباقي بن زيانأ.د عب

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 المدرسة العميا ألساتذة التعميم التكنولوجي بسكيكدة قائمة أعضاء مجمس إدارة

 األعضاء المعينون:  -1
 اعالقط الصفة االسم والمقب

 بالتعميـ العالي والبحث العممي ممثل الوزير المكمف رئيسا العقوف صالح -
 ممثمة الوزير المكمف بالمالية عضو نواصري نعيمة -
 المكمف بالتربية الوطنية  ممثل الوزير عضو بف يسري بمقاسـ -
 مفة بالتكويف والتعميـ المينييفممثمة الوزيرة المك عضو رداوي فتيحة -
 وظيفة العمومية واإلصالح اإلداري ممثل السمطة المكمفة بال عضو بوطربوشة حميد -
 ممثل الوزير المكمف بالصناعة عضو زحنيت دمحم عدناف -

 

 األعضاء المنتخبون: -2
 الييئة الصفة االسم والمقب

 منتخب عف سمؾ األساتذة لقسـ "أ" ممثل عضو بف خنجيوة ىشاـ -
 ألساتذة لقسـ "ب" ممثل منتخب عف سمؾ ا عضو خريف نصر الديف دمحم -
 مؾ األساتذة المحاضريف لقسـ "أ" ممثل منتخب عف س عضو خمفاوي فيصل -
 مؾ األساتذة المحاضريف لقسـ "ب" ممثل منتخب عف س عضو بمبكاي جماؿ -
 منتخب عف سمؾ األساتذة المساعديفممثل  عضو مرياف ابراىيـ -
 فنتخب عف سمؾ األساتذة المساعديممثل م عضو بف حيونة صالح -
 نتخب عف سمؾ األساتذة المشاركيفممثل م عضو بوسنة احسف -
 ممثل منتخب عف الموظفيف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات عضو بف وريدة حمزة -
 ممثل منتخب عف الموظفيف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات   عضو بوخرباطة عزيز -
 ممثمة منتخبة عف الطمبة عضو عالء الديف نجمة -
 ممثل منتخب عف الطمبة عضو ماني دمحم األميفرح -
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  2019جانفي  24المؤرخ في  71يعدل القرار رقم ، 2021نوفمبر  24مؤرخ في  1303قــرار رقم 
 الذي يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس إدارة جامعة أدرار

 

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

 . تعييف أعضاء الحكومة، المعدؿ والمتضمف
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سبتمبر سنة  18الموافق   1422جمادى الثانية عاـ  30المؤرخ في  269-01وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ -
 .منو 2دؿ والمتمـ، السيما المادة ، والمتضمف إنشاء جامعة أدرار، المع2001

غشت سنة  23الموافق  1424جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .منو 12ؿ والمتمـ، السيما المادة ، الذي يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعد2003

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

، الذي يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء  مجمس إدارة 2019جانفي  24المؤرخ في  71وبمقتضى القرار رقـ  -
 لمعدؿ.جامعة أدرار، ا

 ُيـقـــــّرر
 

، المعدؿ والمذكػور أعاله، كما 2019جانفي  24المؤرخ في  71يعػدؿ الجدوؿ الممحق بالقرار رقـ  المادة األولى: 
 محدد في الجدوؿ الممحق بيذا القرار. ىو

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

 2021نوفمبر  24 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 المقباإلسم و 
 ف بالتعميـ العالي والبحث العمميممثل الوزير المكم رئيس شوشة عبد الغني -
 ممثل الوزير المكمف بالمالية عضو تركي السعيد -
 مكمف بالتكويف والتعميـ المينييفممثل الوزير ال عضو بوجميدة دمحم -
 صالح اإلداري عمومية واإلممثل السمطة المكمفة بالوظيفة ال عضو بريـ فييـ  -
 الوزير المكمف بالتربية الوطنيةممثل  عضو منصوري دمحم -
 لعمل والتشغيل والضماف االجتماعيممثل الوزير المكمف با عضو رزوقي دمحم البشير -
 ممثل الوزير المكمف بالعدؿ عضو بوفمجة حنيف  -
 ةد والمواصالت السمكية والالسمكيممثل الوزير المكمف بالبري عضو كينة كينة -
 الوزير المكمف بالطاقة والمناجـممثل   عضو األنصاري عمي -
 لمكمف بالفالحة والتنمية الريفيةممثمة الوزير ا عضو بوسدرة صبيحة -
 المكمف بالتجارة وترقية الصادراتممثل الوزير  عضو يوسفي دمحم -
 المكمف بالشؤوف الدينية واألوقاؼممثل الوزير  عضو حساني دمحم عمر -
 ممثل الوالي عضو خميمي قدور -

 

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



  2021-الرابعالثالثي -النشرة الرسمية                      -مديرية الشؤون القانونية-                     وزارة التعميم العالي والبحث العممي   353

 

  2021نفي جا 20المؤرخ في  42يعدل القرار رقم ، 2021نوفمبر  24مؤرخ في  1304قــرار رقم 
 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة جامعة أم البواقي

 

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

 .تعييف أعضاء الحكومة، المعدؿ والمتضمف
غشت سنة  23الموافق  1424جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03لتنفيذي رقـ ا وبمقتضى المرسـو -

 .منو 12، الذي يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدؿ والمتمـ، السيما المادة 2003
، 2009يناير سنة  4الموافق  1430محـر عاـ  7المؤرخ في  06-09وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .                منو 2والمتضمف إنشاء جامعة أـ البواقي، المعدؿ والمتمـ، السيما  المادة 
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
، الذي يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس إدارة جامعة 2021جانفي  20المؤرخ في  42ـ وبمقتضى القرار رق -

 المعدؿ. أـ البواقي،
 ُيـقـــــّرر

 

، المعدؿ والمذكػور أعاله، كماىو 2021جانفي  20المؤرخ في  42يعػدؿ الجدوؿ الممحق بالقرار رقـ  المادة األولى:
 محدد في الجدوؿ الممحق بيذا القرار.

 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. :2مادة ال
 2021نوفمبر  24 فيحرر بالجزائر 

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

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 أم البواقي قائمة أعضاء مجمس إدارة جامعة

 ن:واألعضاء المعين -1
 القطاع الصفة اإلسم والمقب

 عمميممثل الوزير المكمف بالتعميـ العالي والبحث ال رئيس قواسمية عبد الكريـ -
 ممثمة الوزير المكمف بالمالية عضو مسيخ كريمة -
 لوزير المكمف بالتربية الوطنيةا ممثل عضو بف مسعود رشيد -
 مكمف بالتكويف والتعميـ المينييفممثل الوزير ال عضو مراد توفيق -
 لعمل والتشغيل والضماف االجتماعيممثل الوزير المكمف با عضو لعرج دمحم -
 وظيفة العمومية واإلصالح اإلداري ممثل السمطة المكمفة بال عضو ميار عبد الحكيـ -
 ل الوزير المكمف بالعدؿممث عضو بوخاتـ كماؿ -
 المكمف بالتجارة وترقية الصادراتممثل الوزير  عضو بازيف عبد الحق -
 ممثل الوزير المكمف بالصناعة عضو صحراوي البشير  -
 اعات المحمية والتييئة العمرانيةممثل الوزير المكمف بالداخمية والجم عضو سيدىومي جماؿ -
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 والمدينة بالسكف والعمرافممثل الوزير المكمف  عضو بممخطار يوسف -
 ممثل الوزير المكمف باإلتصاؿ عضو جغادر عبد الجميل -
 الوزير المكمف بالشباب والرياضة ممثل عضو سالني عمر -
 بالموارد المائية واألمف المائي ممثل الوزير المكمف عضو حيرش حكيـ -
 ممثل الوالي عضو مريقة الطاىر -

 

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

 يحّدد القائمة االسمية ألعضاء الّمجنة العممية، 2021نوفمبر  28مؤرخ في  1305قــرار رقم 
 الـوادي-عة حمــة لخضـربجام لقسم الفيزياء بكمية العمــوم الدقيقة

 

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

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

 .الذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ 2003
الذي  2012يونيو سنة  4الموافق  1433رجب عاـ  14المؤرخ في  243-12وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .المعّدؿ والمتّمـ يتضّمف إنشاء جامعة الوادي،
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13نفيذي رقـ وبمقتضى المرسوـ الت -

 .الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
بكمية العمػػوـ الدقيقة بجامعة حمػػة  وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالّمجنة العممية لقسـ الفيزياء -

 .2021جواف  03في  الػوادي المؤّرخ -لخضػر
 ُيـقـــــّرر

 

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

 -بكمية العمػػوـ الدقيقة بجامعة حمػػة لخضػر عممية لقسـ الفيزياءالقائمة االسمية ألعضاء الّمجنة ال
 الػوادي.

 -بكمية العمػػػػوـ الدقيقة بجامعة حمػػة لخضػر تحّدد القائمة االسمية ألعضاء الّمجنة العممية لقسـ الفيزياء :2المادة 
 الػوادي، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.

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

 2021نوفمبر  28 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 الذي يحّدد القائمة االسمية ألعضاء الّمجنة العممية 2021نوفمبر  28مؤرخ في ال 1305ممحــق بالقـرار رقـم 
 ـواديال-بجامعة حمــة لخضـر الفيزياء بكمية العمــوم الدقيقة لقسم

 

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجنة العممية لمقسـ أحميـ رشيد 1
 رئيس القسـ بقاص عز الديف 2
 أستاذ  ضيف هللا مصباح 3
 أستاذ  قدة الحبيب 4
 أستاذ  بوراس فتحي 5
 أستاذ  محبوب دمحم الصادؽ 6
 أستاذ محاضر قسـ "أ" مفتاح نسيمة 7
 د قسـ "أ"أستاذ مساع ريحية غاني 8
 أستاذ مساعد قسـ "أ" عسكري سييمة 9

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يحّدد القائمة االسمية ألعضاء الّمجنة العممية، 2021نوفمبر  28مؤرخ في  1306قــرار رقم 

 الـوادي-بجامعة حمــة لخضـر لقسم الكيمياء بكمية العمــوم الدقيقة
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 

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

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

الذي  2012يونيو سنة  4الموافق  1433رجب عاـ  14المؤرخ في  243-12وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .المعّدؿ والمتّمـ يتضّمف إنشاء جامعة الوادي،

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

حمػػة  بكمية العمػػوـ الدقيقة بجامعة وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالّمجنة العممية لقسـ الكيمياء -
 .2021اي م 30الػوادي المؤّرخ في  -لخضػر

 ـــــّررُيـق
 

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

 الػوادي. -مية العمػػـو الدقيقة بجامعة حمػػة لخضػربك القائمة االسمية ألعضاء الّمجنة العممية لقسـ الكيمياء
 -بكمية العمػػػػوـ الدقيقة بجامعة حمػػة لخضػر تحّدد القائمة االسمية ألعضاء الّمجنة العممية لقسـ الكيمياء :2المادة 

 الػوادي، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.
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ىذا  الػوادي، كل فيما يخصو، بتطبيق-جامعة حمػػة لخضػر يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف ومدير :3المادة 
 القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

 

 2021نوفمبر  28 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بن زيان
  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 الذي يحّدد القائمة االسمية ألعضاء الّمجنة العممية  2021نوفمبر  28المؤرخ في  1306ممحــق بالقـرار رقـم 
 الـوادي -بجامعة حمــة لخضـر الكيمياء بكمية العمــوم الدقيقة لقسم

 

 الصفـة والمقـب االسم الرقم
 رئيس المجنة العممية لمقسـ بف شيخة نعيمة 1
 رئيس القسـ عطية جماؿ 2
 أستاذ  أحمادي رضا 3
 أستاذ  خمف عبد الحميد 4
 أستاذ محاضر قسـ "أ" تامة نور الديف 5
 أستاذ محاضر قسـ "أ" ربيعي عبد الكريـ 6
 أستاذ مساعد قسـ "أ" مصباحي دمحم عادؿ 7
 أستاذ مساعد قسـ "أ" نصر صالحنغموش  8

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي، 2021نوفمبر  28مؤرخ في  1307قــرار رقم 

 الـوادي-بجامعة حمــة لخضـر لكمية العمــوم الدقيقة
 

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

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

 .اعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـالذي يحّدد مياـ الجامعة والقو  2003
الذي  2012يونيو سنة  4الموافق  1433رجب عاـ  14المؤرخ في  243-12وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .المعّدؿ والمتّمـ يتضّمف إنشاء جامعة الوادي،
 2013يناير سنة  30فق الموا 1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .ير التعميـ العالي والبحث العمميالذي يحدد صالحيات وز 
الػوادي  -العمػػوـ الدقيقة بجامعة حمػػة لخضػر وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجمس العممي لكمية -

 .2021جواف  03المؤّرخ في 
 

 ُيـقـــــّرر
جمادى الثانية  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذي رقـ  44و 43تطبيقا ألحكاـ المادتيف  المادة األولى:

، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى 2003غشت سنة  23الموافق  1424عاـ 
 الػوادي. -تحديد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية العمػػـو الدقيقة بجامعة حمػػة لخضػر
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الػوادي، وفقا -تحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية العمػػوـ الدقيقة بجامعة حمػػة لخضػر :2المادة 
 لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.

الػوادي، كل فيما يخصو، بتطبيق ىذا -يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف ومدير جامعة حمػػة لخضػر :3المادة 
 شرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.القرار الذي سينشر في الن

 2021نوفمبر  28 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 الذي يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي، 2021نوفمبر  28المؤرخ في  1307حـــق بالقــرار رقم مم
 الـوادي -بجامعة حمــة لخضـر لكمية العمــوم الدقيقة

 

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 قسـ الفيزياءرئيس المجمس العممي لمكمية، ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف  بوراس فتحي 1
 عميد الكمية عبد الوىاب منصور 2
 نائب العميد مكّمف بالدراسات والمسائل المرتبطة بالطمبة تواتي إبراىيـ  3
 نائب العميد مكّمف بما بعد التدّرج والبحث العممي والعالقات الخارجية نيس خديجة 4
 رئيس قسـ الرياضيات بموؿ السعيد 5
 اإلعالـ اآلليرئيس قسـ  الساسي مديمح 6
 رئيس قسـ الكيمياء جماؿ عطية 7
 رئيس قسـ الفيزياء عز الديف بقاص 8
 رئيس المجنة العممية لقسـ الرياضيات نيس لميف 9
 رئيس المجنة العممية لقسـ اإلعالـ اآللي مفتاح دمحم شرؼ الديف 10
 رئيس المجنة العممية لقسـ الكيمياء بف شيخ نعيمة 11
 رئيس المجنة العممية لقسـ الفيزياء أحميـ رشيد 12
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ الرياضيات فارؽ عبد الفتاح 13
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ الرياضيات زاوش الميدي 14
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ اإلعالـ اآللي بف عمي عبد الكامل 15
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ اإلعالـ اآللي اص منيربق 16
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ الكيمياء دىامشية دمحم 17
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ الكيمياء  كراسع عائشة 18
 قسـ الفيزياءممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف  محبوب دمحم الصادؽ 19
 ممّثل عف األساتذة المساعديف مصباحي دمحم عادؿ 20
 ممّثل عف األساتذة المساعديف برجوح شفيق 21
 مدير مخبر بحث رحومة فرحات 22
 مدير مخبر بحث العانز التوىامي 23
 مسؤوؿ المكتبة وردة عباس 24

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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يحّدد القائمة االسمية ألعضاء الّمجنة العممية لقسم العموم ، 2021نوفمبر  28مؤرخ في  1308قــرار رقم 
 الـوادي-االقتصادية بكمية العمــوم االقتصادية والتجارية وعموم التسيير بجامعة حمــة لخضـر

 

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

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

 .المتّمـنظيميا وسيرىا، المعّدؿ و الذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بت 2003
الذي  2012يونيو سنة  4الموافق  1433رجب عاـ  14المؤرخ في  243-12وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .المعّدؿ والمتّمـ يتضّمف إنشاء جامعة الوادي،
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .ير التعميـ العالي والبحث العمميت وز الذي يحدد صالحيا
بكمية العمػػوـ االقتصادية  وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالّمجنة العممية لقسـ العموـ االقتصادية -

 .2021ماي  25الػوادي المؤّرخ في  -والتجارية وعمـو التسيير بجامعة حمػػة لخضػر
 

 ُيـقـــــّرر
 

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

والتجارية بكمية العمػػوـ االقتصادية  القائمة االسمية ألعضاء الّمجنة العممية لقسـ العموـ االقتصادية
 الػوادي.-وعمـو التسيير بجامعة حمػػة لخضػر

بكمية العمػػوـ االقتصادية والتجارية  تحّدد القائمة االسمية ألعضاء الّمجنة العممية لقسـ العمـو االقتصادية :2المادة 
 الػوادي، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار. -وعمـو التسيير بجامعة حمػػة لخضػر

ىذا  الػوادي، كل فيما يخصو، بتطبيق-المدير العاـ لمتعميـ والتكويف ومدير جامعة حمػػة لخضػر يكّمف :3المادة 
 القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

 2021نوفمبر  28 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 الذي يحّدد القائمة االسمية ألعضاء الّمجنة العممية 2021نوفمبر  28المؤرخ في  1308ممحــق بالقـرار رقـم 
 الـوادي-ادية والتجارية وعموم التسيير بجامعة حمــة لخضـرالعموم االقتصادية بكمية العمــوم االقتص لقسم

 

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجنة العممية لمقسـ رياض ريمي 1
 رئيس القسـ نصر ضو 2
 أستاذ  مسغوني منى 3
 أستاذ  فوزي محيرؽ  4
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 أستاذ  أحمد نصير 5
 أستاذ محاضر قسـ "أ" عمار مصطفاوي  6
 أستاذ محاضر قسـ "ب" سمية درباؿ 7
 أستاذ مساعد قسـ "أ" دمحم األميف مصباحي 8
 أستاذ مساعد قسـ "أ" بشير دريدي 9

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يحّدد القائمة االسمية ألعضاء الّمجنة العممية لقسم العموم ، 2021نوفمبر  28مؤرخ في  1309قــرار رقم 

 الـوادي-المالية والمحاسبية بكمية العمــوم االقتصادية والتجارية وعموم التسيير بجامعة حمــة لخضـر
 

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

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

 .نظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـالذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بت 2003
الذي  2012يونيو سنة  4الموافق  1433رجب عاـ  14المؤرخ في  243-12وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .المعّدؿ والمتّمـ يتضّمف إنشاء جامعة الوادي،
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .ير التعميـ العالي والبحث العمميالذي يحدد صالحيات وز 
بكمية العمػػـو  لقسـ العمػػوـ المالية والمحاسبية وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالّمجنة العممية -

 .2021ماي  25ي المؤّرخ في الػواد-لخضػراالقتصادية والتجارية وعموـ التسيير بجامعة حمػػة 
 

 ُيـقـــــّرر
 

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

بكمية العمػػوـ االقتصادية  القائمة االسمية ألعضاء الّمجنة العممية لقسـ العمػػـو المالية والمحاسبية
 الػوادي.-والتجارية وعمـو التسيير بجامعة حمػػة لخضػر

بكمية العمػػـو االقتصادية  مة االسمية ألعضاء الّمجنة العممية لقسـ العمػػوـ المالية والمحاسبيةتحّدد القائ :2المادة 
 الػوادي، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار. -والتجارية وعمـو التسيير بجامعة حمػػة لخضػر

ىذا  كل فيما يخصو، بتطبيق الػوادي،-يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف ومدير جامعة حمػػة لخضػر :3المادة 
 القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

 2021نوفمبر  28 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 الذي يحّدد القائمة االسمية ألعضاء الّمجنة العممية 2021نوفمبر  28المؤرخ في  1309ممحــق بالقـرار رقـم 
 ديالـوا-العمــوم االقتصادية والتجارية وعموم التسيير بجامعة حمــة لخضـر المالية والمحاسبية بكمية العمــوم لقسم

 

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجنة العممية لمقسـ دمحم اليادي ضيف هللا 1
 رئيس القسـ حمالوي سكينة 2
 أستاذ  سالمي دمحم الدينوري  3
 أستاذ  زيف يونس 4
 أستاذ  عزه األزىر 5
 أستاذ محاضر قسـ "أ" حميداتو صالح 6
 أستاذ محاضر قسـ "أ" دمحم البشير بف عمر 7

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي، 2021نوفمبر  28مؤرخ في  1310قــرار رقم 

 الـوادي-بجامعة حمــة لخضـر لكمية العمــوم االقتصادية والتجارية وعموم التسيير
 

 عممي،إن وزير التعميم العالي والبحث ال
 2021يوليو سنة  7الموافق  1442ذي القعدة عاـ  26المؤّرخ في  281-21بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

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

 .نظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـد الخاصة بتالذي يحّدد مياـ الجامعة والقواع 2003
الذي  2012يونيو سنة  4الموافق  1433رجب عاـ  14المؤرخ في  243-12وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .المعّدؿ والمتّمـ يتضّمف إنشاء جامعة الوادي،
 2013يناير سنة  30 الموافق 1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

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

 .2021ماي  25الػوادي المؤّرخ في -بجامعة حمػػة لخضػر
 ُيـقـــــّرر

 

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

عمـو التسيير تحديد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية العمػػوـ االقتصادية والتجارية و 
 الػوادي.-بجامعة حمػػة لخضػر

تحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية العمػػوـ االقتصادية والتجارية وعموـ التسيير بجامعة  :2المادة 
 الػوادي، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.-حمػػة لخضػر

الػوادي، كل فيما يخصو، بتطبيق ىذا -جامعة حمػػة لخضػر يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف ومدير: 03المادة 
 القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

 2021نوفمبر  28 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 الذي يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي 2021نوفمبر  28المؤرخ في  1310ممحـــق بالقــرار رقم 
 الـوادي-بجامعة حمــة لخضـر لكمية العمــوم االقتصادية والتجارية وعموم التسيير

 

 الصفـة االسم والمقـب قمالر 
 رئيس المجمس العممي لمكمية، ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ العمـو التجارية الياس شاىد 1
 عميد الكمية ىشاـ لبزة 2
 نائب العميد مكّمف بالدراسات والمسائل المرتبطة بالطمبة السعيد بوشموؿ  3
 ما بعد التدّرج والبحث العممي والعالقات الخارجيةنائب العميد مكّمف ب عبد هللا عياشي 4
 رئيس قسـ العمـو التجارية دمحم األسود 5
 رئيس قسـ عمـو التسيير ربيع بوصبيع العايش 6
 رئيس قسـ العمـو االقتصادية نصر ضو 7
 رئيس قسـ العمـو المالية والمحاسبية حمالوي سكينة 8
 مية لقسـ العمـو التجاريةرئيس المجنة العم عبد النعيـ دفرور 9
 رئيس المجنة العممية لقسـ عمـو التسيير  حمزة بالي 10
 رئيس المجنة العممية لقسـ العمـو االقتصادية رياض ريمي 11
 رئيس المجنة العممية لقسـ العمـو المالية والمحاسبية دمحم اليادي ضيف هللا 12
 اذية عف قسـ العمـو االقتصاديةممّثل األساتذة ذوي مصّف األست ريـ بف عيسى 13
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ العمـو االقتصادية منى مسغوني 14
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ عمـو التسيير رضا زىواني 15
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ عمـو التسيير عبد الحق طير 16
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ العمـو التجارية يب بف ميردمحم الط 17
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ العمـو المالية والمحاسبية زيف يونس 18
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ العمـو المالية والمحاسبية دمحم فيصل مايدة 19
 عف األساتذة المساعديفممّثل  خالد احميمة 20
 ممّثل عف األساتذة المساعديف عقبة خضير 21
 مدير مخبر بحث دمحم الناصر حميداتو 22
 مدير مخبر بحث عمي قابوسة 23
 مدير مخبر بحث عمي العبسي 24
 مدير مخبر بحث عوادي مصطفى 25
 مسؤوؿ المكتبة نادية رحيل 26
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يحّدد القائمة االسمية ألعضاء الّمجنة العممية، 2021نوفمبر  28مؤرخ في  1311قــرار رقم 
 الـوادي-بجامعة حمــة لخضـر لقسم العموم اإلنسانية بكمية العمـوم االجتماعية واإلنسانية

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2021يوليو سنة  7الموافق  1442ذي القعدة عاـ  26المؤّرخ في  281-21ي رقـ بمقتضى المرسوـ الرئاس -

 .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة
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غشت سنة  23الموافق  1424جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في 279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .معّدؿ والمتّمـالذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، ال 2003

الذي  2012يونيو سنة  4الموافق  1433رجب عاـ  14المؤرخ في  243-12وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .المعّدؿ والمتّمـ يتضّمف إنشاء جامعة الوادي،

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

بكمية العمػوـ االجتماعية  وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالّمجنة العممية لقسـ العموـ اإلنسانية -
 .2021ماي  25الػوادي المؤّرخ في -واإلنسانية بجامعة حمػػة لخضػر

 

 ُيـقـــــّرر
 

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

بكمية العمػوـ االجتماعية واإلنسانية  القائمة االسمية ألعضاء الّمجنة العممية لقسـ العموـ اإلنسانية
 الػوادي.-بجامعة حمػػة لخضػر

بكمية العمػوـ االجتماعية واإلنسانية  تحّدد القائمة االسمية ألعضاء الّمجنة العممية لقسـ العموـ اإلنسانية :2المادة 
 الػوادي، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.-بجامعة حمػػة لخضػر

ىذا  الػوادي، كل فيما يخصو، بتطبيق-عة حمػػة لخضػريكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف ومدير جام :3المادة 
 القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

 2021نوفمبر  28 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 الذي يحّدد القائمة االسمية ألعضاء الّمجنة العممية 2021نوفمبر  28المؤرخ في  1311ممحــق بالقـرار رقـم 
 الـوادي-بجامعة حمــة لخضـر العموم اإلنسانية بكمية العمـوم االجتماعية واإلنسانية لقسم

 

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجنة العممية لمقسـ شافو رضواف  1
 رئيس القسـ حمزة القدة 2
 أستاذ  غنابزية 3
 أستاذ  شاللقة السعيد 4
 أستاذ محاضر قسـ "أ" أحمد بف خيرة 5
 أستاذ محاضر قسـ "أ" تجاني مياطة 6
 أستاذ مساعد قسـ "أ" اسمياف جبالي 7
 أستاذ مساعد قسـ "أ" ـ عبد القادرعوادي عزا 8

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 يحّدد القائمة االسمية ألعضاء الّمجنة العممية، 2021نوفمبر  28مؤرخ في  1312قــرار رقم 
 ديالـوا-بجامعة حمــة لخضـر لقسم العموم السياسية بكمية الحقوق والعموم السياسية

 

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

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

 .الذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ 2003
الذي  2012يونيو سنة  4الموافق  1433رجب عاـ  14المؤرخ في  243-12وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .المعّدؿ والمتّمـ يتضّمف إنشاء جامعة الوادي،
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18رخ في المؤ  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
بكمية الحقوؽ والعموـ السياسية  وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالّمجنة العممية لقسـ العموـ السياسية -

 .2021ماي  25الػوادي المؤّرخ في  -بجامعة حمػػة لخضػر
 

 ُيـقـــــّرر
 

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

بكمية الحقوؽ والعموـ السياسية بجامعة  لقسـ العموـ السياسيةالقائمة االسمية ألعضاء الّمجنة العممية 
 الػوادي.-حمػػة لخضػر

بكمية الحقوؽ والعموـ السياسية بجامعة  تحّدد القائمة االسمية ألعضاء الّمجنة العممية لقسـ العموـ السياسية :2المادة 
 الػوادي، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.-حمػػة لخضػر

ىذا  الػوادي، كل فيما يخصو، بتطبيق-كّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف ومدير جامعة حمػػة لخضػري :3المادة 
 القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

 

 2021نوفمبر  28 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 الذي يحّدد القائمة االسمية ألعضاء الّمجنة العممية 2021نوفمبر  28المؤرخ في  1312ممحــق بالقـرار رقـم 
 الـوادي -بجامعة حمــة لخضـر وم السياسيةالعموم السياسية بكمية الحقوق والعم لقسم

 

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجنة العممية لمقسـ الصادؽ جراية 1
 رئيس القسـ اليادي دوش 2
 أستاذ محاضر قسـ "أ" خالد بقاص 3
 أستاذ محاضر قسـ "أ"  عبد الحميد فرج 4
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 أستاذ مساعد قسـ "أ" ياسيف شكيمة 5
 ستاذ مساعد قسـ "أ"أ حفيضة عمر 6
 أستاذ مساعد قسـ "أ" نصيب عتيقة 7
 أستاذ مساعد قسـ "أ" حمواجي عبد الفتاح 8

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يحّدد القائمة االسمية ألعضاء الّمجنة العممية، 2021نوفمبر  28مؤرخ في  1314قــرار رقم 

 الـوادي-بجامعة حمــة لخضـر دب العربي بكمية اآلداب والمغاتلقسم المغة واأل
 

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

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

 .الذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ 2003
الذي  2012يونيو سنة  4الموافق  1433رجب عاـ  14المؤرخ في  243-12وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .لمعّدؿ والمتّمـا يتضّمف إنشاء جامعة الوادي،
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
ب والمغات بكمية اآلدا وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالّمجنة العممية لقسـ المغة واألدب العربي -

 .2021جواف  08الػوادي المؤّرخ في  -بجامعة حمػػة لخضػر
 

 ُيـقـــــّرر
 

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

بكمية اآلداب والمغات بجامعة حمػػة  القائمة االسمية ألعضاء الّمجنة العممية لقسـ المغة واألدب العربي
 الػوادي.-لخضػر

بكمية اآلداب والمغات بجامعة  تحّدد القائمة االسمية ألعضاء الّمجنة العممية لقسـ المغة واألدب العربي :2المادة 
 فقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.الػوادي، و -حمػػة لخضػر

ىذا  الػوادي، كل فيما يخصو، بتطبيق-يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف ومدير جامعة حمػػة لخضػر :3المادة 
 القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

 2021نوفمبر  28 فيحرر بالجزائر 
 حث العمميوزير التعميم العالي والب

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 ةالذي يحّدد القائمة االسمية ألعضاء الّمجنة العممي 2021نوفمبر  28المؤرخ في  1314ممحــق بالقـرار رقـم 
 الـوادي-بجامعة حمــة لخضـر المغة واألدب العربي بكمية اآلداب والمغات لقسم

 

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجنة العممية لمقسـ عمي كرباع 1
 رئيس القسـ قرفي السعيد 2
 أستاذ محاضر قسـ "أ" سميـ حمداف 3
 أستاذ محاضر قسـ "أ" فريد خمفاوي  4
 أستاذ محاضر قسـ "أ" يعبد العزيز مصباح 5
 أستاذ مساعد قسـ "أ" عبد الرحماف بف عمر 6
 أستاذ مساعد قسـ "أ" العربي طريمي 7

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي، 2021نوفمبر  28مؤرخ في  1314قــرار رقم 

 الـوادي-بجامعة حمــة لخضـر اب والمغاتلكمية اآلد
 

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

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

 .نظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـالذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بت 2003
الذي  2012يونيو سنة  4الموافق  1433رجب عاـ  14المؤرخ في  243-12وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .ّدؿ والمتّمـالمع يتضّمف إنشاء جامعة الوادي،
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13تضى المرسوـ التنفيذي رقـ وبمق -

 .الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
الػوادي  -اآلداب والمغات بجامعة حمػػة لخضػر وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجمس العممي لكمية -

 .2021جواف  08 المؤّرخ في
 

 ُيـقـــــّرر
 

 

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

 الػوادي.-س العممي لكمية اآلداب والمغات بجامعة حمػػة لخضػرتحديد القائمة االسمية ألعضاء المجم
الػوادي، وفقا -تحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية اآلداب والمغات بجامعة حمػػة لخضػر :2المادة 

 لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.
الػوادي، كل فيما يخصو، بتطبيق ىذا -لخضػريكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف ومدير جامعة حمػػة  :3المادة 

 القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
 2021نوفمبر  28 فيحرر بالجزائر 

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

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 الذي يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي 2021نوفمبر  28المؤرخ في  1314ممحـــق بالقــرار رقم 
 الـوادي-بجامعة حمــة لخضـر لكمية اآلداب والمغات

 

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجمس العممي لمكمية، ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ المغة واألدب العربي حيعبد العزيز مصبا 1
 عميد الكمية مسعود وقاد 2
 نائب العميد مكّمف بالدراسات والمسائل المرتبطة بالطمبة العيد حنكة 3
 ت الخارجيةنائب العميد مكّمف بما بعد التدّرج والبحث العممي والعالقا يوسف العايب 4
 رئيس قسـ المغة واألدب العربي السعيد قرفي 5
 رئيس قسـ اآلداب والمغة الفرنسية دمحم األميف غولي 6
 رئيس قسـ اآلداب والمغة اإلنجميزية بمقاسـ صحراوي  7
 رئيس المجنة العممية لقسـ المغة واألدب العربي عمي كرباع 8
 لقسـ اآلداب والمغة الفرنسيةرئيس المجنة العممية  معمر أحمادي سالـ 9
 رئيس المجنة العممية لقسـ اآلداب والمغة اإلنجميزية دمحم غدير إبراىيـ 10
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ المغة واألدب العربي فريد خمفاوي  11
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ اآلداب والمغة الفرنسية أسماء بيات 12
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ اآلداب والمغة الفرنسية عبد المالؾ جديعي 13
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ اآلداب والمغة اإلنجميزية دمحم نوة 14
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ اآلداب والمغة اإلنجميزية أسماء نصبة 15
 ممّثل عف األساتذة المساعديف هنصر دحد 16
 ممّثل عف األساتذة المساعديف عادؿ بولخصايـ 17
 مدير مخبر بحث نبيل مزوار 18
 مدير مخبر بحث حمزة حمادة 19
 مدير مخبر بحث دالؿ وشف 20
 مسؤوؿ المكتبة نعورة سييمة 21

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يحّدد القائمة االسمية ألعضاء الّمجنة العممية لقسم ىندسة ، 2021نوفمبر  28مؤرخ في  1315ـرار رقم قـ

 الـوادي -بجامعة حمــة لخضـر الطرائق والبتروكيمياء بكمية التكنولوجيا
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2021يوليو سنة  7الموافق  1442دة عاـ ذي القع 26المؤّرخ في  281-21بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

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

 .الذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ 2003
الذي  2012يونيو سنة  4الموافق  1433رجب عاـ  14المؤرخ في  243-12لتنفيذي رقـ وبمقتضى المرسوـ ا -

 .المعّدؿ والمتّمـ يتضّمف إنشاء جامعة الوادي،
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .حث العمميالذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والب
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بكمية التكنولوجيا  وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالّمجنة العممية لقسـ ىندسة الطرائق والبتروكيمياء -
 .2021ماي  25الػوادي المؤّرخ في  -بجامعة حمػػة لخضػر

 

 ُيـقـــــّرر
 

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

بكمية التكنولوجيا بجامعة  القائمة االسمية ألعضاء الّمجنة العممية لقسـ ىندسة الطرائق والبتروكيمياء
 الػوادي.-حمػػة لخضػر

بكمية التكنولوجيا بجامعة  قائمة االسمية ألعضاء الّمجنة العممية لقسـ ىندسة الطرائق والبتروكيمياءتحّدد ال :2المادة 
 الػوادي، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.-حمػػة لخضػر

ىذا  الػوادي، كل فيما يخصو، بتطبيق-يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف ومدير جامعة حمػػة لخضػر :3المادة 
 ار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.القر 

 

 2021نوفمبر  28 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بن زيان
                                                       ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 الذي يحّدد القائمة االسمية ألعضاء الّمجنة العممية 2021نوفمبر  28المؤرخ في  1315ممحــق بالقـرار رقـم 
 الـوادي-بجامعة حمــة لخضـر ىندسة الطرائق والبتروكيمياء بكمية التكنولوجيا لقسم

 

 الصفـة االسم والمقـب قمالر 
 رئيس المجنة العممية لمقسـ براني جماؿ 1
 رئيس القسـ صالح الديف العويني 2
 أستاذ محاضر قسـ "أ"  فرحات دمحم فؤاد 3
 أستاذ محاضر قسـ "أ" ىمامي ىادية 4
 أستاذ محاضر قسـ "ب" رواحنة نور الديف 5
 أستاذ مساعد قسـ "أ" سروطي عبد الغني 6
 أستاذ مساعد قسـ "أ" لمي السعيدسا 7

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية ، 2021نوفمبر  28مؤرخ في  1316قــرار رقم 

 الـوادي -بجامعة حمــة لخضـر التكنولوجيا
 

 عممي،إن وزير التعميم العالي والبحث ال
 2021يوليو سنة  7الموافق  1442ذي القعدة عاـ  26المؤّرخ في  281-21بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

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

 .نظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـالخاصة بت الذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد 2003



  2021-الرابعالثالثي -النشرة الرسمية                      -مديرية الشؤون القانونية-                     وزارة التعميم العالي والبحث العممي   368

 

الذي  2012يونيو سنة  4الموافق  1433رجب عاـ  14المؤرخ في  243-12وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .المعّدؿ والمتّمـ يتضّمف إنشاء جامعة الوادي،

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

الػوادي -التكنولوجيا بجامعة حمػػة لخضػر وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجمس العممي لكمية -
 .2021ماي  25المؤّرخ في 

 

 ُيـقـــــّرر
 

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

 الػوادي.-تحديد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية التكنولوجيا بجامعة حمػػة لخضػر
الػوادي، وفقا -االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية التكنولوجيا بجامعة حمػػة لخضػر تحّدد القائمة: 2المادة 

 لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.
الػوادي، كل فيما يخصو، بتطبيق ىذا -يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف ومدير جامعة حمػػة لخضػر :3المادة 

 العالي والبحث العممي.القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ 
 2021نوفمبر  28 فيحرر بالجزائر 

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

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 الذي يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي 2021نوفمبر  28المؤرخ في  1316ممحـــق بالقــرار رقم 

 الـوادي-بجامعة حمــة لخضـر لكمية التكنولوجيا
 

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجمس العممي لمكمية، ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ اليندسة الكيربائية زلومة العيد 1
 عميد الكمية شمسة عمي 2
 نائب العميد مكّمف بالدراسات والمسائل المرتبطة بالطمبة حريز بكار العرابي 3
 نائب العميد مكّمف بما بعد التدّرج والبحث العممي والعالقات الخارجية عطية عبد المالؾ 4
 رئيس قسـ اليندسة الكيربائية حتيري مسعود 5
 يندسة المدنيةرئيس قسـ الري وال خشانة سميـ 6
 رئيس قسـ اليندسة الميكانيكية منصر رضا 7
 رئيس قسـ ىندسة الطرائق والبتروكيمياء العويني صالح الديف 8
 رئيس المجنة العممية لقسـ اليندسة الكيربائية عالؽ عبد الكريـ 9
 رئيس المجنة العممية لقسـ الري واليندسة المدنية وقواؽ عبد القادر 10
 رئيس المجنة العممية لقسـ اليندسة الميكانيكية جيالنينسيب ال 11
 رئيس المجنة العممية لقسـ ىندسة الطرائق والبتروكيمياء براني جماؿ 12
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ اليندسة الكيربائية خميل عبد المطيف 13
 ري واليندسة المدنيةممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ ال غمري عمي 14
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 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ اليندسة الميكانيكية  عوف ياسيف 15
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ ىندسة الطرائق والبتروكيمياء فرحات دمحم فؤاد 16
 ممّثل عف األساتذة المساعديف ميمودي خالد 17
 ف األساتذة المساعديفممّثل ع سروطي عبد الغني 18
 مدير مخبر بحث دمحم الطيب وصيف خالد 19
 مسؤوؿ المكتبة بعضي مبروكة 20
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  2019جويمية  22المؤّرخ في  1253يعّدل القرار رقم ، 2021نوفمبر  28مؤرخ في  1317قــرار رقم 
 ائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم اآلداب والمغة العربية بكّمية اآلداب والمغاتالذي يحّدد الق

 1قسنطينة-بجامعة اإلخوة منتوري 
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 1984غشت سنة  18الموافق  1404ذي القعدة عاـ  24المؤرخ في  213-84وبمقتضى المرسـو رقـ  -

 .وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ 1عة قسنطينة والمتعمق بتنظيـ جام
 2021يوليو سنة  7الموافق  1442ذي القعدة عاـ  26المؤّرخ في  281-21بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

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

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

 .الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
الذي يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية  2019جويمية  22 المؤرخ في 1253وبموجب القرار رقـ  -

 .1قسنطينة-بجامعة اإلخوة منتوري  بكّمية اآلداب والمغات لقسـ اآلداب والمغة العربية
 .2021وبر أكت 26المؤّرخ في  162رقـ  1 قسنطينة-وبناًء عمى إرساؿ جامعة اإلخوة منتوري  -

 

 ُيـقـــــّرر
 

بكّمية  ييدؼ ىذا القرار إلى تعديل القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ اآلداب والمغة العربية ى:المادة األول
 .1قسنطينة-اآلداب والمغات بجامعة اإلخوة منتوري 

ة بجامع بكّمية اآلداب والمغات تحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ اآلداب والمغة العربية :2المادة 
 ، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.1قسنطينة-اإلخوة منتوري 

 ، كل فيما يخصو، بتطبيق1قسنطينة-يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف ومدير جامعة اإلخوة منتوري  :3المادة 
 ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

 

 2021مبر نوف 28 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بن زيان
                                                                                                                                 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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المحّدد  2019جويمية  22المؤّرخ في  1253الذي يعّدل القرار رقم  2021نوفمبر  28المؤرخ في  1317ممحــق بالقـرار رقـم 
 1قسنطينة-لمغات بجامعة اإلخوة منتوري لمقائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم اآلداب والمغة العربية بكّمية اآلداب وا

 

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجنة العممية لمقسـ دياب قديد 1
 رئيس القسـ شعيب محمودي 2
 أستاذ  ليمى جباري  3
 أستاذ  زىيرة قروي  4
 أستاذ محاضر قسـ "أ" وافية بف مسعود 5
 أستاذ محاضر قسـ "ب" عز الديف ىبيرة 6
 أستاذ مساعد قسـ "أ" وكثيرحمزة ب 7
 أستاذ مساعد قسـ "ب" أماؿ حميتيـ 8

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  2019جويمية  22المؤّرخ في  1256يعّدل القرار رقم ، 2021نوفمبر  28مؤرخ في  1318قــرار رقم 

 1قسنطينة-عممي لكّمية اآلداب والمغات بجامعة اإلخوة منتوري الذي يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس ال
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 1984غشت سنة  18الموافق  1404ذي القعدة عاـ  24المؤرخ في  213-84وبمقتضى المرسـو رقـ  -

 .وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ 1والمتعمق بتنظيـ جامعة قسنطينة
 2021يوليو سنة  7الموافق  1442ذي القعدة عاـ  26المؤّرخ في  281-21سي رقـ بمقتضى المرسوـ الرئا -

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

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

 .الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
لعممي الذي يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس ا 2019جويمية  22المؤرخ في  1256وبموجب القرار رقـ  -

 .1قسنطينة -بجامعة اإلخوة منتوري  لكّمية اآلداب والمغات
 .2021أكتوبر  26المؤّرخ في  162رقـ  1قسنطينة-وبناًء عمى إرساؿ جامعة اإلخوة منتوري  -

 

 ُيـقـــــّرر
بجامعة  ييدؼ ىذا القرار إلى تعديل القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكّمية اآلداب والمغات المادة األولى:

 .1قسنطينة-اإلخوة منتوري 
، 1قسنطينة-بجامعة اإلخوة منتوري  تحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكّمية اآلداب والمغات :2المادة 

 وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.
فيما يخصو، بتطبيق ، كل 1قسنطينة -يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف ومدير جامعة اإلخوة منتوري  :3المادة 

 ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
 2021نوفمبر  28 فيحرر بالجزائر 

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

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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  2019جويمية  22المؤّرخ في  1256الذي يعّدل القرار رقم  2021نوفمبر  28المؤرخ في  1318ممحــق بالقــرار رقم 
 1قسنطينة-الذي يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكّمية اآلداب والمغات بجامعة اإلخوة منتوري 

 

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجمس العممي لمكّمية، ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ اآلداب والمغة العربية يوسف وغميسي 1
 عميد الكمية حسف كاتب 2
 نائب العميد مكّمف بالدراسات والمسائل المرتبطة بالطمبة عبد السالـ غجاتي 3
 كّمف بما بعد التدّرج والبحث العممي والعالقات الخارجيةنائب العميد م سالـ محي الديف 4
 رئيس قسـ اآلداب والمغة العربية شعيب محمود 5
 رئيس قسـ الترجمة مصطفى بف طالب 6
 رئيس قسـ اآلداب والمغة الفرنسية ليميا بومنجل 7
 رئيس قسـ اآلداب والمغة االنجميزية حمودي بوغنوط 8
 العممية لقسـ اآلداب والمغة العربية رئيس الّمجنة دياب قديد 9
 رئيس الّمجنة العممية لقسـ اآلداب والمغة الفرنسية ياسيف دراجي 10
 رئيس الّمجنة العممية لقسـ اآلداب والمغة االنجميزية رياض بمواىـ 11
 رئيس الّمجنة العممية لقسـ الترجمة عبد الغاني بف شعباف 12
 وي مصّف األستاذية عف قسـ اآلداب والمغة االنجميزيةممّثل األساتذة ذ يوسف بغوؿ 13
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ الترجمة ماجدة شمي 14
 ممّثل عف األساتذة المساعديف نادية باقة 15
 ممّثل عف األساتذة المساعديف حمزة بوكثير 16
 مدير مخبر بحث زىيرة قروي  17
 حثمدير مخبر ب حساف بوساحة 18
 مدير مخبر بحث ياسمينة شراد 19
 مسؤوؿ المكتبة مراد مشتة 20
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يحدد القائمة االسمية ألعضـاء المجمــس العممـي، 2021نوفمبر  29مؤرخ في  1319قــرار رقم 
 لكميــة الحقـــوق بجـامعة تــيسمسيـمـت

 

 ير التعميم العالي والبحث العممي،إن وز 
 2021يوليو سنة  7الموافق  1442ذي القعدة عاـ  26المؤّرخ في  281-21بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

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

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

 .الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
 2020نوفمبر سنة  22الموافق  1442ربيع الثاني عاـ  6لمؤرخ في ا 337-20وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

 .المتضّمف إنشاء جامعة تيسمسيمت
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 27الحقوؽ بجامعة تيسمسيمت المؤّرخ في  وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجمس العممي لكمية -
 .2021سبتمبر 

 ُيـقـــــّرر
 

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

  تحديد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية الحقوؽ بجامعة تيسمسيمت.
عضاء المجمس العممي لكمية الحقوؽ بجامعة تيسمسيمت، وفقا لمجدوؿ الممحق تحدد القائمة االسمية أل :2المادة 

 بيذا القرار.
تيسمسيمت، كل فيما يخصو، بتطبيق ىذا القرار الذي  يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف ومدير جامعة :3المادة 

 سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
 2021نوفمبر  29 فيحرر بالجزائر 

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

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 القائمة االسمية ألعضـاء المجمــس العممـي الذي يحدد 2021نوفمبر  29المؤرخ في  1319ممحـــق بالقــرار رقم 

 لكميــة الحقـوق بجامعة تــيسمسيـمـت
 

 الصفـة االسم والمقـب لرقما
 رئيس المجمس العممي لمكمية، ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ القانوف العاـ باية عبد القادر 1
 عميد الكمية غربي دمحم 2
 كّمف بالّدراسات والمسائل المرتبطة بالطمبةنائب العميد م نش حمزة 3
 نائب العميد مكّمف بما بعد التدّرج والبحث العممي والعالقات الخارجية عالؽ عبد القادر 4
 رئيس قسـ القانوف الخاص عنقر خالد 5
 رئيس قسـ القانوف العاـ باقل عمي 6
 رئيس قسـ العمـو السياسية بوعمي حمزة 7
 س المجنة العممية لقسـ القانوف العاـرئي شعشوع قويدر 8
 رئيس المجنة العممية لقسـ القانوف الخاص ربحي ادمحم 9
 رئيس المجنة العممية لقسـ العمـو السياسية دىقاني أيوب 10
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ القانوف العاـ شامي رابح 11
 وي مصّف األستاذية عف قسـ القانوف الخاصممّثل األساتذة ذ بوجالؿ فاطمة الزىراء 12
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ القانوف الخاص جطي خيرة 13
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ العمـو السياسية بتة الطيب 14
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ العمـو السياسية قالع الضروس سمير 15
 مدير مخبر بحث شامي يسيف 16
 ممّثل عف األساتذة المساعديف غانس دمحم 17
 ممّثل عف األساتذة المساعديف عتو رشيد 18
 مسؤوؿ مكتبة الكمية شعيب رابح 19

 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 ائمة االسمية ألعضـاء المجمـس العممـييحدد الق، 2021نوفمبر  29مؤرخ في  1320قــرار رقم 
 لكميـة اآلداب والّمغـــات بجـامعة تــيسمسيـمت

 

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

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

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

 .لذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العمميا
 2020نوفمبر سنة  22الموافق  1442ربيع الثاني عاـ  6المؤرخ في  337-20وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

  .المتضّمف إنشاء جامعة تيسمسيمت
جامعة تيسمسيمت المؤّرخ في اآلداب والمغات ب وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجمس العممي لكمية -

 .2021أكتوبر  04
 ُيـقـــــّرر

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

  ئمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية اآلداب والمغات بجامعة تيسمسيمت.تحديد القا
تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية اآلداب والمغات بجامعة تيسمسيمت، وفقا لمجدوؿ  :2المادة 

 الممحق بيذا القرار.
يمت، كل فيما يخصو، بتطبيق ىذا القرار الذي تيسمس يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف ومدير جامعة :3المادة 

 سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
 2021نوفمبر  29 فيحرر بالجزائر 

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

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضـاء المجمـس العممـي 2021نوفمبر  29المؤرخ في  1320ممحـــق بالقــرار رقم 

 لكميـة اآلداب والّمغـــات بجـامعة تــيسمسيـمت
 

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 ممي لمكمية، ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ المغة واألدب العربيرئيس المجمس الع مرسي رشيد 1
 عميد الكمية قرداف الميمود 2
 نائب العميد مكّمف بالدراسات والمسائل المرتبطة بالطمبة عطار خالد 3
 نائب العميد مكّمف بما بعد التدّرج والبحث العممي والعالقات الخارجية غربي بكاي 4
 رئيس قسـ المغة واألدب العربي محمود فتوح 5
 رئيس قسـ المغات األجنبية بف سيمة كريمة 6
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 رئيس المجنة العممية لقسـ المغة واألدب العربي مرسمي مسعودة 7
 رئيس المجنة العممية لقسـ المغات األجنبية حنو سعيد 8
 ة واألدب العربيممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ المغ خمف هللا بف عمي 9
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ المغات األجنبية أديب ياسميف 10
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ المغات األجنبية امسعوداف دمحم فوزي  11
 ممّثل عف األساتذة المساعديف شوشاف دمحم 12
 ممّثل عف األساتذة المساعديف معزوز خيرة 13
 مديرة مخبر بحث شريف سعاد 14
 مسؤوؿ مكتبة الكمية دايب فايزة 15
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يحدد القائمة االسمية ألعضـاء المجمـس العممـي، 2021نوفمبر  29مؤرخ في  1321قــرار رقم 
 سيــمتبجــامعة تــيسم لكميـة العمـــوم والتكنـولوجيا

 

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

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

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

 .الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
 2020نوفمبر سنة  22الموافق  1442ربيع الثاني عاـ  6المؤرخ في  337-20رقـ وبمقتضى المرسـو التنفيذي  -

  .المتضّمف إنشاء جامعة تيسمسيمت
العموـ والتكنولوجيا بجامعة تيسمسيمت المؤّرخ  وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجمس العممي لكمية -

 .2021سبتمبر  27في 
 ُيـقـــــّرر

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

  مت.تحديد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية العموـ والتكنولوجيا بجامعة تيسمسي
تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية العموـ والتكنولوجيا بجامعة تيسمسيمت، وفقا لمجدوؿ  :2المادة 

 الممحق بيذا القرار.
تيسمسيمت، كل فيما يخصو، بتطبيق ىذا القرار الذي  يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف ومدير جامعة :3المادة 

 مية لمتعميـ العالي والبحث العممي.سينشر في النشرة الرس
 2021نوفمبر  29 فيحرر بالجزائر 

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

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمـس العممـي 2021نوفمبر  29المؤرخ في  1321لقــرار رقم ممحـــق با
 والتكنولوجيـا بجامعة تــيسمسيــمت لكمية العمــوم

 

 الصفـة   االسم والمقـب الرقم
 ـ والتكنولوجيارئيس المجمس العممي لمكمية، ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ العمو  جودي لخضر 1
 عميد الكمية بغداد دمحم 2
 نائب العميد مكّمف بالدراسات والمسائل المرتبطة بالطمبة مختاري دمحم 3
 نائب العميد مكّمف بما بعد التدّرج والبحث العممي والعالقات الخارجية بف عالية صالح الديف 4
 رئيس قسـ العمـو والتكنولوجيا خراب دمحم 5
 رئيس قسـ عمـو المادة بوشارؼ دمحم 6
 رئيس قسـ عمـو الطبيعة والحياة قمو العيد 7
 رئيس المجنة العممية لقسـ العمـو والتكنولوجيا خريس صحراوي  8
 رئيس المجنة العممية لقسـ عمـو المادة دحماف فتح هللا 9
 رئيس المجنة العممية لقسـ عمـو الطبيعة والحياة بوناصر فريد 10
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ العمـو والتكنولوجيا دمحم مرغاش سيدي 11
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ عمـو المادة مرابط مصطفى 12
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ عمـو المادة بيداوي مراد 13
 تاذية عف قسـ عمـو الطبيعة والحياةممّثل األساتذة ذوي مصّف األس دمحم شريف عبد هللا 14
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ عمـو الطبيعة والحياة عبد الحميد جماؿ 15
 ممّثل عف األساتذة المساعديف عيسات ميمود 16
 ممّثل عف األساتذة المساعديف قويدر زيف العابديف 17
 مدير مخبر بحث زبار جالؿ 18
 ؿ مكتبة الكميةمسؤو  عوف حميد 19
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  2021جانفي  20المؤرخ في  47يعدل القرار رقم ، 2021نوفمبر  29مؤرخ في  1322قــرار رقم 
 واالجتماعية المحّدد لمقائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـم العمــوم االجتماعية بكمية العموم اإلنسانية

 الشمف-بجامعة حسيبة بن بوعمي
 

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

 .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة
يوليو سنة  23الموافق   1422األولى عاـ  جمادى 2المؤرخ في  209-01وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

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

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

 .الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
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المحدد لمقائمة اإلسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ العموـ  2021جانفي  20المؤرخ في  47وبموجب القرار رقـ  -
 الشمف-بكمية العمـو اإلنسانية واالجتماعية بجامعة حسيبة بف بوعمي جتماعيةاال

بكمية العموـ اإلنسانية  وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ العموـ االجتماعية -
 .2021نوفمبر  09الشمف المؤّرخ في  -واالجتماعية بجامعة حسيبة بف بوعمي

 

 ُيـقـــــّرر
 

بكمية  ييدؼ ىذا القرار إلى تعديل القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ العموـ االجتماعية المادة األولى:
 الشمف.-العمـو اإلنسانية واالجتماعية بجامعة حسيبة بف بوعمي

اإلنسانية واالجتماعية بكمية العموـ  تحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ العموـ االجتماعية :2المادة 
 الشمف، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.-بجامعة حسيبة بف بوعمي

 الشمف، كل فيما يخصو، بتطبيق-يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف ومدير جامعة حسيبة بف بوعمي :3المادة 
 ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
 2021نوفمبر  29 فير بالجزائر حر 

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

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 المحدد لمقائمة 2021جانفي  20المؤرخ في  47الذي يعدل القرار رقم  2021نوفمبر  29المؤرخ في  1322ممحــق بالقـرار رقـم 

 الشمف -االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـم العمــوم االجتماعية بكمية العموم اإلنسانية واالجتماعية بجامعة حسيبة بن بوعمي
 

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجنة العممية لمقسـ ركاب أنيسة 1
 رئيس القسـ زياف دمحم 2
 أستاذة سعداوي الزىرة 3
 أستاذ  ضامر وليد عبد الرحماف 4
 أستاذ محاضر قسـ "أ" بومدفع الطاىر 5
 أستاذ محاضر قسـ "أ" ميموف دمحم 6
 أستاذ محاضر قسـ "أ" لونيس زىير 7
 أستاذ محاضر قسـ "ب" راحيس براىيـ 8
 "أستاذ مساعد قسـ "أ جموؿ خدة معمر 9
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الذي يحدد  2021جانفي  20المؤّرخ في  45يعّدل القرار رقم ، 2021نوفمبر  29مؤرخ في  1323قــرار رقم 
 شمفال-القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية العموم اإلنسانية واالجتماعية بجامعة حسيبة بن بوعمي

 

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

  .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة
ة يوليو سن 23الموافق  1422جمادى األولى عاـ  2المؤرخ في  209-01وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .المعّدؿ والمتّمـ والمتضمف إنشاء جامعة الشمف، 2001
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 غشت سنة 23الموافق  1424جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .الذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ 2003

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

الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية  2021جانفي  20المؤّرخ في  45وبموجب القرار رقـ  -
 .الشمف،المعّدؿ -بف بوعميالعمـو اإلنسانية واالجتماعية بجامعة حسيبة 

 .2021نوفمبر  21المؤّرخ في  22الشمف رقـ  -وبناًء عمى إرساؿ جامعة حسيبة بف بوعمي -
 

 ُيـقـــــّرر
 

اإلنسانية  ييدؼ ىذا القرار إلى تعديل القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية العموـ المادة األولى:
 شمف.ال-واالجتماعية بجامعة حسيبة بف بوعمي

تحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية العموـ اإلنسانية واالجتماعية بجامعة حسيبة بف  :2المادة 
 الشمف، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.-بوعمي

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

 2021نوفمبر  29 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

  2021جانفي  20المؤّرخ في  45الذي يعّدل القرار رقم  2021نوفمبر  29المؤرخ في  1323ممحـــق بالقــرار رقم 
 الشمف -المحّدد لمقائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية العموم اإلنسانية واالجتماعية بجامعة حسيبة بن بوعمي

 

 الصفـة باالسم والمقـ الرقم
 رئيس المجمس العممي لمكمية، ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ العمـو اإلنسانية مغزاوي مصطفى 1
 عميد الكمية بوقشور دمحم الصالح 2
 نائب العميد مكّمف بالدراسات والمسائل المرتبطة بالطمبة شايب طيب 3
 ّرج والبحث العممي والعالقات الخارجيةنائب العميد مكّمف بما بعد التد بوبكر جياللي 4
 رئيس قسـ العمـو اإلنسانية زبير رشيد 5
 رئيس قسـ العمـو االجتماعية زياف دمحم 6
 رئيس المجنة العممية لقسـ العمـو االجتماعية ركاب أنيسة 7
 رئيس المجنة العممية لقسـ العمـو اإلنسانية فارس العيد 8
 اتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ العمـو االجتماعيةممّثل األس سعداوي الزىرة 9
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ العمـو االجتماعية بومدفع الطاىر 10
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ العمـو اإلنسانية  بمعالية ميمود 11
 ممّثل عف األساتذة المساعديف عيشوني عبد السالـ 12
 ممّثل عف األساتذة المساعديف عبدلي فاطمة 13
 مدير مخبر بحث ضامر وليد عبد الرحماف 14
 مدير مخبر بحث حميمي بف شرقي 15
 مسؤوؿ المكتبة صادوؽ خضرة 16

ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــــ ــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ  ــ
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 المجـمس العممــي ة االسمية ألعضاءيحدد القائم، 2021نوفمبر  29مؤرخ في  1324قــرار رقم 
 تـيسـمسيمـت عمــوم وتقنيــات النشـاطــات البــدنية والريــاضيــة بجــامعة لمعيــد

 

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

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

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

 .الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
 2020نوفمبر سنة  22الموافق  1442ربيع الثاني عاـ  6المؤرخ في  337-20وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

 .المتضّمف إنشاء جامعة تيسمسيمت
بجامعة  س العممي لمعيد عمػػوـ وتقنيػػات النشػاطػػات البػػدنيةوبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجم -

 .2021أكتوبر  04تيسمسيمت المؤّرخ في 
 ُيـقـــــّرر

جمادي الثانية عاـ 24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذي رقـ  67تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد ، المعّدؿ والمتّمـ2003غشت سنة  23الموافق  1424

 بجامعة تيسمسيمت، القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لمعيد عمػػوـ وتقنيػػات النشػاطػػات البػػدنية
بجامعة  تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لمعيد عمػػوـ وتقنيػػات النشػاطػػات البػػدنية :2المادة 

 .وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار تيسمسيمت،
يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف ومدير جامعة تيسمسيمت ، كل فيما يخصو، بتطبيق ىذا القرار الذي  :3المادة 

 سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
 2021نوفمبر  29 فيحرر بالجزائر 

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

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 المجـمس العممــي  الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء 2021نوفمبر  29المؤرخ في  1324ممحـــق بالقــرار رقم 

 تـيسـمسيمـت عمــوم وتقنيــات النشـاطــات البــدنية والريــاضيــة بجــامعة ـدلمعيـ
 

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجمس العممي لممعيد، ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ التدريب الرياضي ربوح صالح 1
 مدير المعيد بوسيف اسماعيل 2
 العميد المكّمف بالدراسات والمسائل المرتبطة بالطمبة نائب لخضاري عبد القادر 3
 نائب العميد المكّمف بما بعد التدّرج والبحث العممي والعالقات الخارجية قرقور دمحم 4
 رئيس قسـ التدريب الرياضي بارودي دمحم أميف 5
 رئيس قسـ النشاط البدني الرياضي التربوي  مجاىد مصطفى 6
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 األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ النشاط البدني الرياضي التربوي ممّثل  بف نعجة دمحم 7
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ النشاط البدني الرياضي التربوي  بف ساسي رضواف 8
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ التدريب الرياضي بف رابح خير الديف 9
 ف األساتذة المساعديفممّثل ع بف عربية رشيد 10
 مدير مخبر بحث سعايدية ىواري  11
 مسؤوؿ مكتبة المعيد عدي مباركة 12
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي، 2021نوفمبر  29مؤرخ في  1325قــرار رقم 
 وعمـوم التسييـر بجامعة تـيسمسيمـت والتجارية ديةلكميـة العمــوم االقتصـا

 

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

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

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

 .ي والبحث العمميالذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العال
 2020نوفمبر سنة  22الموافق  1442ربيع الثاني عاـ  6المؤرخ في  337-20وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

  .المتضّمف إنشاء جامعة تيسمسيمت
العموـ االقتصادية والتجارية وعموـ التسيير  وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجمس العممي لكمية -

 .2021سبتمبر  27سمسيمت المؤّرخ في بجامعة تي
 ُيـقـــــّرر

 

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

سمية ألعضاء المجمس العممي لكمية العموـ االقتصادية والتجارية وعموـ التسيير تحديد القائمة اال
  بجامعة تيسمسيمت.

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

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

 2021نوفمبر  29 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي 2021نوفمبر  29المؤرخ في  1325ممحـــق بالقــرار رقم 
 عة تـيسمسيمـتوعموم التسيير بجام لكمية العمــوم االقتصـادية والتجــارية

 

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجمس العممي لمكمية، ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ عمـو التسيير خالدي مسعودة 1
 عميد الكمية كروش نور الديف 2
 نائب العميد مكّمف بالدراسات والمسائل المرتبطة بالطمبة حذبي فيصل 3
 نائب العميد مكّمف بما بعد التدّرج والبحث العممي والعالقات الخارجية ميفبف دحماف دمحم األ 4
 رئيس قسـ العمـو االقتصادية رمالوي عبد القادر 5
 رئيس قسـ العمـو المالية والمحاسبة مركاف دمحم البشير 6
 رئيس قسـ العمـو التجارية مصطفى زىرة 7
 رئيس قسـ عمـو التسيير بف غالية فؤاد 8
 رئيس المجنة العممية لقسـ العمـو االقتصادية راجي عيسىد 9
 رئيس المجنة العممية لقسـ العمـو المالية والمحاسبة بونعجة سحنوف  10
 رئيس المجنة العممية لقسـ العمـو التجارية محمودي أحمد 11
 رئيس المجنة العممية لقسـ عمـو التسيير عيسى سماعيل 12
 ألساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ العمـو االقتصاديةممّثل ا بودالي بمقاسـ 13
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ العمـو االقتصادية طالـ صالح 14
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ العمـو المالية والمحاسبة بوكرديد عبد القادر 15
 ستاذية عف قسـ العمـو المالية والمحاسبةممّثل األساتذة ذوي مصّف األ ضويفي حمزة 16
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ العمـو التجارية بونويرة موسى 17
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ العمـو التجارية لجمط ابراىيـ 18
 ييرممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ عمـو التس العيداني إلياس 19
 ممّثل عف األساتذة المساعديف بكاري سعد هللا 20
 ممّثل عف األساتذة المساعديف معزوز فتح هللا 21
 مدير مخبر بحث محي الديف محمود عمر 22
 مسؤوؿ المكتبة زابور عمر 23
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـم العموم ، 2021فمبر نو  29مؤرخ في  1326قــرار رقم 
 بكمية العموم االقتصادية والتجارية وعموم التسيير بجامعة تـيسمسيمـت المالية والمحاسبة

 

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

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

 .ّدؿ والمتّمـالذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المع 2003
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13ـ وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رق -

 .ير التعميـ العالي والبحث العمميالذي يحدد صالحيات وز 
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 2020نوفمبر سنة  22الموافق  1442ربيع الثاني عاـ  6المؤرخ في  337-20وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -
  .المتضّمف إنشاء جامعة تيسمسيمت

بكمية العموـ االقتصادية  مى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ العموـ المالية والمحاسبةوبناًء ع -
 .2021سبتمبر  20مسيمت المؤّرخ في والتجارية وعمـو التسيير بجامعة تيس

 

 ُيـقـــــّرر
 

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

بكمية العموـ االقتصادية  القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ العمـو المالية والمحاسبة
 بجامعة تيسمسيمت. والتجارية وعمـو التسيير

بكمية العمػػوـ االقتصػػادية  تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ العمـو المالية والمحاسبة :2ة الماد
 بجامعة تيسمسيمت، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار. والتجارية وعمـو التسيير

ىذا القرار الذي  صو، بتطبيقيكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف ومدير جامعة تيسمسيمت، كل فيما يخ :3المادة 
 سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

 2021نوفمبر  29 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية 2021نوفمبر  29المؤرخ في  1326ممحــق بالقـرار رقـم 
 بكمية العموم االقتصادية والتجارية وعموم التسيير بجامعة تـيسمسيمـت لقسـم العمـوم المـالية والمحـاسبة

 

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجنة العممية لمقسـ بونعجة سحنوف  1
 رئيس القسـ مركاف دمحم البشير 2
 أستاذ محاضر قسـ "أ" رابحي بوعبد هللا 3
 أستاذ محاضر قسـ "أ" بف صالح عبد هللا 4
 أستاذ محاضر قسـ "أ" قندز بف توتة 5
 أستاذ محاضر قسـ "ب" قيداوف أبو بكر الصديق 6
 أستاذ مساعد قسـ "أ" سىصافة بف عي 7

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية، 2021نوفمبر  29مؤرخ في  1327قــرار رقم 

 بكمية العموم االقتصادية والتجارية وعموم التسيير بجامعة تـيسمسيمـت لقسـم العموم التجارية
 

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

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

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

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

وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ العموـ التجارية بكمية العموـ االقتصادية والتجارية  -
 .2021مبر سبت 20وعموـ التسيير بجامعة تيسمسيمت المؤّرخ في 

 

 ُيـقـــــّرر
 

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

سـ العموـ التجارية بكمية العموـ االقتصادية والتجارية وعمـو القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لق
 بجامعة تيسمسيمت. التسيير

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

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

 2021نوفمبر  29 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية 2021نوفمبر  29المؤرخ في  1327ممحــق بالقـرار رقـم 
 ادية والتجارية وعموم التسيير بجامعة تـيسمسيمـتبكمية العموم االقتص لقسـم العمــوم التجـارية

 

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجنة العممية لمقسـ محمودي أحمد 1
 رئيس القسـ زىرة مصطفى 2
 أستاذ محاضر قسـ "أ" زياف بروجة عمي 3
 أستاذ محاضر قسـ "ب" حمو زروقي أماؿ 4
 أستاذ محاضر قسـ "ب" زياف موسى مسعود 5
 أستاذ مساعد قسـ "أ" مداني الطيب 6
 أستاذ مساعد قسـ "أ" قاليمية رضواف 7

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية، 2021نوفمبر  29مؤرخ في  1328قــرار رقم 

 القتصادية والتجارية وعموم التسيير بجامعة تـيسمسيمـتبكمية العموم ا لقسـم عمــوم التسييـــر
 

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

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

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

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

التجارية وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ عمػػـو التسيير بكمية العمػػػػوـ االقتصػػػادية و  -
 .2021سبتمبر  20وعموـ التسيير بجامعة تيسمسيمت المؤّرخ في 

 

 ُيـقـــــّرر
 

جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذي رقـ  48تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
لقرار إلى تحديد ، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا ا2003غشت سنة  23الموافق  1424

القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ عموـ التسيير بكمية العموـ االقتصادية والتجارية وعمـو 
 بجامعة تيسمسيمت. التسيير

تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ عموـ التسيير بكمية العمـو االقتصادية والتجارية وعمـو  :2المادة 
 بجامعة تيسمسيمت، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار. التسيير

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

 2021نوفمبر  29 فيحرر بالجزائر 
 ي والبحث العمميوزير التعميم العال

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 عمميةالذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة ال 2021نوفمبر  29المؤرخ في  1328ممحــق بالقـرار رقـم 
 بكمية العموم االقتصادية والتجارية وعموم التسيير بجامعة تـيسمسيمـت لقسـم عمــوم التسييـــر 

 

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجنة العممية لمقسـ سماعيل عيسى 1
 رئيس القسـ بف غالية فؤاد 2
 أستاذ محاضر قسـ "أ" بوزكري جياللي 3
 ضر قسـ "أ"أستاذ محا سوداني نادية 4
 أستاذ محاضر قسـ "أ" بوساحة دمحم لخضر 5
 أستاذ محاضر قسـ "ب" عناني عبد هللا 6
 أستاذ مساعد قسـ "أ" زالطو نعيمة 7

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 لمجنة العمميةيحدد القائمة االسمية ألعضاء ا، 2021نوفمبر  29مؤرخ في  1329قــرار رقم 
 بكمية العموم االقتصادية والتجارية وعموم التسيير بجامعة تـيسمسيمـت لقسـم العمــوم االقتصـادية

 

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

  .ضاء الحكومةوالمتضّمف تعييف أع
 غشت سنة 23الموافق  1424جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

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

 .الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
 2020نوفمبر سنة  22الموافق  1442ربيع الثاني عاـ  6المؤرخ في  337-20وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

  .المتضّمف إنشاء جامعة تيسمسيمت
ية لقسـ العموـ االقتصادية بكمية العموـ االقتصادية وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العمم -

 .2021سبتمبر  20والتجارية وعموـ التسيير بجامعة تيسمسيمت المؤّرخ في 
 

 ُيـقـــــّرر
 

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

القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ العموـ االقتصادية بكمية العموـ االقتصادية والتجارية 
 بجامعة تيسمسيمت. وعمـو التسيير

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

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

 2021نوفمبر  29 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية 2021نوفمبر  29خ في المؤر  1329ممحــق بالقـرار رقـم 
 بكمية العموم االقتصادية والتجارية وعموم التسيير بجامعة تـيسمسيمـت لقسـم العمــوم االقتصـادية

 

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجنة العممية لمقسـ دراجي عيسى 1
 لقسـرئيس ا رمالوي عبد القادر 2
 أستاذ محاضر قسـ "أ" روشو عبد القادر 3
 أستاذ محاضر قسـ "أ" سيمي رقية 4
 أستاذ محاضر قسـ "ب" كيحل عبد الباقي 5
 أستاذ محاضر قسـ "ب" ديممي ىاجيرة 6
 أستاذ مساعد قسـ "أ" غراس عبد القادر 7

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية، 2021نوفمبر  29مؤرخ في  1330ـرار رقم قـ
 بكمية اآلداب والمغــات بجامعة تـيسمسيمـت لقسـم المغــة واألدب العــربي

 

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

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

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

 .الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
 2020نوفمبر سنة  22الموافق  1442ربيع الثاني عاـ  6المؤرخ في  337-20وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

  .المتضّمف إنشاء جامعة تيسمسيمت
عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ المغػػة واألدب العػػربي بكمية اآلداب والمغات وبناًء  -

 .2021سبتمبر  26بجامعة تيسمسيمت المؤّرخ في 
 ُيـقـــــّرر

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

القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ المغػػة واألدب العػػربي بكمية اآلداب والمغات بجامعة 
 تيسمسيمت.

ػػة واألدب العػػربي بكمية اآلداب والمغات بجامعة تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ المغ :2المادة 
 تيسمسيمت، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.

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

 2021نوفمبر  29 فيزائر حرر بالج
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 لذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العمميةا 2021نوفمبر  29المؤرخ في  1330 ممحــق بالقـرار رقـم
 بكمية اآلداب والمغــات بجامعة تـيسمسيمـت لقسـم المغــة واألدب العــربي

 

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجنة العممية لمقسـ مرسمي مسعودة 1
 رئيس القسـ فتوح محمود 2
 أستاذ  مصابيح دمحم 3
 أستاذ  فايد دمحم 4
 أستاذ محاضر قسـ "أ" بولعشار مرسمي 5
 أستاذ محاضر قسـ "ب" كباس عبد القادر 6
 أستاذ مساعد قسـ "أ" معزوز خيرة 7

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية، 2021نوفمبر  29مؤرخ في  1331قــرار رقم 
 بكمية اآلداب والمغــات بجامعة تـيسمسيمـت قسـم اآلداب والمغــات األجنبيـةل

 

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

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

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

 الحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،الذي يحدد ص
نوفمبر سنة  22الموافق  1442ربيع الثاني عاـ  6المؤرخ في  337-20وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 المتضّمف إنشاء جامعة تيسمسيمت،  2020
بكمية اآلداب والمغات  وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ اآلداب والمغػػات األجنبيػة -

 ،2021سبتمبر  26بجامعة تيسمسيمت المؤّرخ في 
 ُيـقـــــّرر

 

جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذي رقـ  48تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
رار إلى تحديد ، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا الق2003غشت سنة  23الموافق  1424

القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ اآلداب والمغػػات األجنبيػة بكمية اآلداب والمغات بجامعة 
 تيسمسيمت.

تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ اآلداب والمغػػات األجنبيػة بكمية اآلداب والمغات  :2المادة 
 الممحق بيذا القرار. بجامعة تيسمسيمت، وفقا لمجدوؿ

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

 2021نوفمبر  29 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 قي بن زيانأ.د عبد البا
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية 2021نوفمبر  29المؤرخ في  1331ممحــق بالقـرار رقـم 
 بكمية اآلداب والمغــات بجامعة تـيسمسيمـت األجنبيـة لقسـم اآلداب والمغــات

 

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجنة العممية لمقسـ حنو سعيد 1
 رئيس القسـ بف سيمة كريمة 2
 أستاذة أديب ياسميف 3
 أستاذ محاضر قسـ "أ" إميسعوداف دمحم فوزي  4
 أستاذ محاضر قسـ "ب" قيواجي شارؼ الديف 5
 أستاذ مساعد قسـ "أ" ف موسى ليندةب 6
 أستاذ مساعد قسـ "أ" توادي شريف 7

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ



  2021-الرابعالثالثي -النشرة الرسمية                      -مديرية الشؤون القانونية-                     وزارة التعميم العالي والبحث العممي   387

 

 يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية، 2021نوفمبر  29مؤرخ في  1332قــرار رقم 
 جامعة تـيسمسيمـتبكمية الحقــوق ب لقسـم العمــوم السيــاسيـة

 

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

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

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

 .الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
 2020نوفمبر سنة  22الموافق  1442ربيع الثاني عاـ  6المؤرخ في  337-20ـ التنفيذي رقـ وبمقتضى المرسو  -

  .المتضّمف إنشاء جامعة تيسمسيمت
وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ العموـ السياسية بكمية الحقوؽ بجامعة تيسمسيمت  -

 .2021سبتمبر  20المؤّرخ في 
 رُيـقـــــرّ 

 

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

 مية الحقوؽ بجامعة تيسمسيمت.القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ العمـو السياسية بك
تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ العموـ السياسية بكمية الحقوؽ بجامعة تيسمسيمت، وفقا  :2المادة 

 لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.
القرار الذي ىذا  يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف ومدير جامعة تيسمسيمت، كل فيما يخصو، بتطبيق :3المادة 

 سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
 2021نوفمبر  29 فيحرر بالجزائر 

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

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية 2021نوفمبر  29المؤرخ في  1332ممحــق بالقـرار رقـم 

 بكمية الحقــوق بجامعة تـيسمسيمـت لقسـم العمــوم السيــاسيـة
 

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجنة العممية لمقسـ دىقاني أيوب 1
 رئيس القسـ مي حمزةبوع 2
 أستاذ  مرسي مشري  3
 أستاذ محاضر قسـ "أ" بتة الطيب 4
 أستاذ محاضر قسـ "أ" قالع الضروس سمير 5
 أستاذ محاضر قسـ "ب" بوشماخ أسامة 6
 أستاذ محاضر قسـ "ب" سمطاني دمحم رضا 7
 أستاذ مساعد قسـ "أ" غانس دمحم 8
 أستاذ مساعد قسـ "أ" قوؽ عمي 9

ــــــــ ــــ ـــ ــــــــــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ـــــــــ ـــ ــــ ــــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ـــــ ـــــ ـــ  ــــ
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 يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العمميـة، 2021نوفمبر  29مؤرخ في  1333قــرار رقم 
 بكمية الحقــوق بجامعة تـيسمسيمـت لقسـم القــانـون الخــاص

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2021يوليو سنة  7الموافق  1442ذي القعدة عاـ  26المؤّرخ في  281-21رئاسي رقـ بمقتضى المرسوـ ال -

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

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

 .الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
 2020سنة نوفمبر  22الموافق  1442ربيع الثاني عاـ  6المؤرخ في  337-20وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

  .المتضّمف إنشاء جامعة تيسمسيمت
وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ القػػانػوف الخػػاص بكمية الحقوؽ بجامعة  -

 .2021سبتمبر  20تيسمسيمت المؤّرخ في 
 ُيـقـــــّرر

 

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

 القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ القػػانػوف الخػػاص بكمية الحقوؽ بجامعة تيسمسيمت.
لمجنة العممية لقسـ القػػانػوف الخػػاص بكمية الحقوؽ بجامعة تيسمسيمت، تحدد القائمة االسمية ألعضاء ا :2المادة 

 وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.
ىذا القرار الذي  يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف ومدير جامعة تيسمسيمت، كل فيما يخصو، بتطبيق :3المادة 

 .سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي
 2021نوفمبر  29 فيحرر بالجزائر 

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

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العمميـة 2021مبر نوف 29المؤرخ في  1333ممحــق بالقـرار رقـم 

 بكمية الحقــوق بجامعة تـيسمسيمـت لقسـم القــانـون الخــاص
 

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجنة العممية لمقسـ ربحي ادمحم 1
 رئيس القسـ عنقر خالد 2
 أستاذ محاضر قسـ "أ" جطي خيرة 3
 اذ محاضر قسـ "أ"أست شامي يسيف 4
 أستاذ محاضر قسـ "أ" بوجالؿ فاطمة الزىراء 5
 أستاذ محاضر قسـ "ب" حبيمي سامي 6
 أستاذ محاضر قسـ "ب" زرواؽ عائشة 7
 أستاذ مساعد قسـ "أ" زعيتر دمحم 8
 أستاذ مساعد قسـ "أ" العقوف رفيق 9

ـــ ـــــ ـــــ ــــــــــــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــــــ ـــــ ــــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــــــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــــ  ــ
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 يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العمميـة، 2021نوفمبر  29مؤرخ في  1334قــرار رقم 
 بكمية الحقــوق بجامعة تـيسمسيمـت لقسـم القــانـون العـــام

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2021يوليو سنة  7لموافق ا 1442ذي القعدة عاـ  26المؤّرخ في  281-21بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

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

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

 .الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
 2020نوفمبر سنة  22الموافق  1442ربيع الثاني عاـ  6المؤرخ في  337-20وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

  .المتضّمف إنشاء جامعة تيسمسيمت
محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ القػػانػوف العاـ بكمية الحقوؽ بجامعة تيسمسيمت  وبناًء عمى -

 .2021سبتمبر  20المؤّرخ في 
 ُيـقـــــّرر

 

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

 القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ القػػانػوف العاـ بكمية الحقوؽ بجامعة تيسمسيمت.
تيسمسيمت، وفقا  تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ القػػانػوف العاـ بكمية الحقوؽ بجامعة :2المادة 

 لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.
ىذا القرار الذي  يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف ومدير جامعة تيسمسيمت، كل فيما يخصو، بتطبيق :3المادة 

 سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
 2021نوفمبر  29 فيحرر بالجزائر 

 حث العمميوزير التعميم العالي والب
 أ.د عبد الباقي بن زيان

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العمميـة 2021نوفمبر  29المؤرخ في  1334ممحــق بالقـرار رقـم 

 بكمية الحقــوق بجامعة تـيسمسيمـت لقسـم القــانـون العـــام
 

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجنة العممية لمقسـ شعشوع قويدر 1
 رئيس القسـ باقل عمي 2
 أستاذ  روشو خالد 3
 أستاذ محاضر قسـ "أ" زرقيف عبد القادر 4
 أستاذ محاضر قسـ "أ" مبخوتة أحمد 5
 أستاذ محاضر قسـ "ب" أحمد بوغانـ 6
 أستاذ محاضر قسـ "ب" يحمى رابح 7
 أستاذ مساعد قسـ "أ" مناد أحمد 8
 أستاذ مساعد قسـ "أ" عتو رشيد 9

ــــ ــــ ـــ ــــ ــــــــــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ـــــــــ ـــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ـــــــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــــــــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ـــــ ـــــ ـــ  ــــ
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لمجنة العممية لقسـم عمــوم يحدد القائمة االسمية ألعضاء ا، 2021نوفمبر  29مؤرخ في  1335قــرار رقم 
 بكمية العمــوم والتكنــولـوجيا بجامعة تـيسمسيمـت الطبيعــة والحيــاة

 

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

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

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

 .الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
 2020نوفمبر سنة  22الموافق  1442ربيع الثاني عاـ  6المؤرخ في  337-20وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

  .المتضّمف إنشاء جامعة تيسمسيمت
ػػوـ الطبيعػػة والحيػػاة بكمية العموـ والتكنػػولػوجيا وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ عم -

 .2021سبتمبر  20بجامعة تيسمسيمت المؤّرخ في 
 ُيـقـــــّرر

 

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

القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ عمػػوـ الطبيعػػة والحيػػاة بكمية العموـ والتكنػػولػوجيا بجامعة 
 تيسمسيمت.

موـ والتكنػػولػوجيا تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ عمػػـو الطبيعػػة والحيػػاة بكمية الع :2المادة 
 بجامعة تيسمسيمت ، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.

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

 2021نوفمبر  29 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 سمية ألعضاء المجنة العمميةالذي يحدد القائمة اال 2021نوفمبر  29المؤرخ في  1335ممحــق بالقـرار رقـم 
 بكمية العمــوم والتكنــولـوجيا بجامعة تـيسمسيمـت لقسـم عمــوم الطبيعــة والحيــاة

 

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجنة العممية لمقسـ بوناصر فريد 1
 رئيس القسـ قمو العيد 2
 أستاذ  بغالية دمحم 3
 أستاذ  بقادة أحمد دمحم عمي 4
 أستاذ محاضر قسـ "أ" تفياؿ حكيـ  5
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 أستاذ محاضر قسـ "ب" شيبار دمحم 6
 أستاذ محاضر قسـ "ب" موساوي بدر الديف 7
 أستاذ مساعد قسـ "أ" شوحيـ قادة دمحم أميف 8
 أستاذ مساعد قسـ "ب" معيرؼ دمحم 9

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية، 2021نوفمبر  29مؤرخ في  1336قم قــرار ر 

 بكمية العمــوم والتكنــولـوجيا بجامعة تـيسمسيمـت لقسـم عمــوم المــادة
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2021يوليو سنة  7افق المو  1442ذي القعدة عاـ  26المؤّرخ في  281-21بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

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

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

 .الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
نوفمبر سنة  22الموافق  1442ربيع الثاني عاـ  6المؤرخ في  337-20وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

  .المتضّمف إنشاء جامعة تيسمسيمت 2020
ضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ عموـ المادة بكمية العموـ والتكنػػولػوجيا بجامعة وبناًء عمى مح -

 .2021سبتمبر  20تيسمسيمت المؤّرخ في 
 ُيـقـــــّرر

 

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

 القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ عمـو المادة بكمية العموـ والتكنػػولػوجيا بجامعة تيسمسيمت.
العموـ والتكنػػولػوجيا بجامعة  تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ عموـ المادة بكمية :2المادة 

 تيسمسيمت ، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.
ىذا القرار الذي  يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف ومدير جامعة تيسمسيمت، كل فيما يخصو، بتطبيق :3المادة 

 سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
 2021ر نوفمب 29 فيحرر بالجزائر 

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

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 االسمية ألعضاء المجنة العممية الذي يحدد القائمة 2021نوفمبر  29المؤرخ في  1336ممحــق بالقـرار رقـم 

 بكمية العمــوم والتكنــولـوجيا بجامعة تـيسمسيمـت لقســم عمــوم المــادة
 

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجنة العممية لمقسـ دحماف فتح هللا 1
 رئيس القسـ بوشارؼ دمحم 2



  2021-الرابعالثالثي -النشرة الرسمية                      -مديرية الشؤون القانونية-                     وزارة التعميم العالي والبحث العممي   392

 

 أستاذة  بودية كمثومة 3
 "أ"أستاذ محاضر قسـ  بمحسيف دمحم 4
 أستاذ محاضر قسـ "أ" بومية لخضر 5
 أستاذ محاضر قسـ "ب" عدة ميسـو 6
 أستاذ مساعد قسـ "أ" كعاص سيد أحمد 7
 أستاذ مساعد قسـ "أ" حاج زوبير ميمود 8

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لقائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـم العمــوم يحدد ا، 2021نوفمبر  29مؤرخ في  1337قــرار رقم 

 بكمية العمــوم والتكنــولـوجيا بجامعة تـيسمسيمـت والتكنــولوجيــا
 

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

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

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

 .الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
 2020نوفمبر سنة  22الموافق  1442ربيع الثاني عاـ  6المؤرخ في  337-20وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

  .المتضّمف إنشاء جامعة تيسمسيمت
لمجنة العممية لقسـ العمػػوـ والتكنػػولوجيػػا بكمية العمـو والتكنػػولػوجيا وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة با -

 .2021سبتمبر  20بجامعة تيسمسيمت المؤّرخ في 
 

 ُيـقـــــّرر
 

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

القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ العمػػوـ والتكنػػولوجيػػا بكمية العموـ والتكنػػولػوجيا بجامعة 
 تيسمسيمت.

ػولوجيػػا بكمية العموـ والتكنػػولػوجيا بجامعة تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ العمػػـو والتكنػ :2المادة 
 تيسمسيمت ، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.

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

 2021نوفمبر  29 فيائر حرر بالجز 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 ذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العمميةال 2021نوفمبر  29المؤرخ في  1337ممحــق بالقـرار رقـم 
 بكمية العمــوم والتكنــولـوجيا بجامعة تـيسمسيمـت لقســم العمــوم والتكنــولوجيــا

 

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجنة العممية لمقسـ خريس صحراوي  1
 رئيس القسـ خراب دمحم 2
 أستاذ  بوضربة بشير 3
 أستاذ  الرحمفبصغير عبد  4
 أستاذ محاضر قسـ "أ" دالؿ عبد القادر 5
 أستاذ محاضر قسـ "ب" بف لقاـ دمحم األميف 6
 أستاذ مساعد قسـ "أ" بوبكر توفيق 7
 أستاذ مساعد قسـ "أ" لوصيف دمحم 8

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
    2020جويمية  22المؤرخ في  542يعدل القرار رقم ، 2021وفمبر ن 29مؤرخ في  1338قــرار رقم 

 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة المركز الجامعي ببريكة  
 

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

 .والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة، المعدؿ
 2005غشت سنة  16الموافق  1426رجب عاـ  11المؤرخ في  299-05وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .منو 10الذي يحدد مياـ المركز الجامعي والقواعد الخاصة بتنظيمو و سيره، السيما المادة 
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
 2016مايو سنة  23الموافق 1437شعباف عاـ  17المؤرخ في  146-16وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .منو 2والمتضمف إنشاء مركز جامعي ببريكة، السيما المادة 
الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة  2020جويمية  22المؤرخ في  542رار رقـ وبمقتضى الق -

 .المركز الجامعي ببريكة، المعدؿ
 ُيـقـــــّرر

 

، المعدؿ، والمذكور أعاله، كما 2020جويمية  22المؤرخ في  542يعدؿ الجدوؿ الممحق بالقرار رقـ  المادة األولى:
 ا القرار.ىو محدد بالجدوؿ الممحق بيذ

 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. :2المادة 
 2021نوفمبر  29 فيحرر بالجزائر 

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

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 قائمة أعضاء مجمس إدارة المركز الجامعي ببريكة
 األعضاء المعينون: -1

 القطاع الصفة االسم والمقب
 ف بالتعميـ العالي والبحث العمميممثل الوزير المكم رئيس ضيف عبد السالـ -
 ممثل الوزير المكمف بالمالية عضو صراوي عبد الحميد -
 الوزير المكمف بالتربية الوطنية ممثل عضو عمقمةبوراس  -
 يف والتعميـ المينييفممثل الوزير المكمف بالتكو  عضو بموط السعيد -
 وظيفة العمومية واإلصالح اإلداري ممثل السمطة المكمفة بال عضو سماعيمي الحاج -
 يلعمل والتشغيل والضماف االجتماعممثل الوزير المكمف با عضو غزالي عبد العالي -
 ممثل الوزير المكمف بالعدؿ عضو شويط دمحم أميف -
 المكمف بالتجارة وترقية الصادراتممثل الوزير  عضو خيدري ابراىيـ -
 لوزيرة المكمفة بالثقافة والفنوف ممثل ا عضو كبور عمور -
 ممثل الوالي عضو دغماف عكاشة  -

 

 األعضاء المنتخبون: -2
 الييئة الصفة االسم والمقب

 يد الحقوؽ والعمـو االقتصاديةممثل منتخب عف سمؾ األساتذة لمع وعض بف سعيد عمر -
 ؾ األساتذة لمعيد اآلداب والمغاتممثل منتخب عف سم عضو قادري كماؿ -
 يد العمـو اإلنسانية واالجتماعيةممثمة منتخبة عف سمؾ األساتذة لمع عضو حمريش سامية  -
 عديفمنتخب عف سمؾ األساتذة المساممثل  عضو عويوات يوسف -
 منتخب عف سمؾ األساتذة المساعديفممثل  عضو بصيري جماؿ -
 تقنييف وعماؿ الخدماتممثل منتخب عف الموظفيف اإلدارييف وال عضو شنة دمحم أميف -
 دارييف والتقنييف وعماؿ الخدماتممثل منتخب عف الموظفيف اإل عضو بومعراؼ رمزي  -
 ممثل منتخب عف الطمبة، عضو بف قريشي أحمد -
 ممثل منتخب عف الطمبة عضو حساـ الديفشاقي  -
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يحدد القائمة االسمية ألعضـاء المجنـة العمميـة، 2021نوفمبر  29مؤرخ في  1339قــرار رقم 
 الجـمفة-بكميـة اآلداب والمغــات والفنــون بجـامعة زيـان عاشــور لقســم الفنـون 

 

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

  .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة
 ت سنةغش 23الموافق  1424جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .الذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ 2003
والمتضمف  2009يناير سنة  4الموافق  1430محـر عاـ 7المؤرخ في  09-09وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .إنشاء جامعة الجمفة، المعّدؿ والمتّمـ
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 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18ؤرخ في الم 77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي

بجامعة زياف  بكمية اآلداب والمغات والفنوف  وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ الفنوف  -
 .2021أكتوبر  04الجمفة المؤّرخ في  -عاشور

 ُيـقـــــّرر
 

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

بكمية اآلداب والمغات والفنوف بجامعة زياف  القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الفنوف 
 الجمفة.-عاشور

تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الفنوف بكمية اآلداب والمغات والفنوف بجامعة زياف  :2المادة 
 الجمفة، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.-عاشور

ىذا  الجمفة، كل فيما يخصو، بتطبيق-ير جامعة زياف عاشوريكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف ومد :3المادة 
 القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

 2021نوفمبر  29 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضـاء المجنـة العمميـة 2021نوفمبر  29المؤرخ في  1339ممحــق بالقـرار رقـم 
 ةالجـمف-بكميـة اآلداب والمغــات والفنــون بجـامعة زيـان عاشــور لقســم الفنـــون 

 

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجنة العممية لمقسـ تربش عز الديف 1
 رئيس القسـ عبدو نادية 2
 أستاذ محاضر قسـ "أ" عماري عالؿ 3
 أستاذ محاضر قسـ "ب" قسمية نوري  4
 أستاذ مساعد قسـ "أ" العابد عبد العزيز 5
 أستاذ مساعد قسـ "أ" العباس حسيف 6
 أستاذ مساعد قسـ "ا" ربيعي ىالة 7

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية، 2021نوفمبر  29مؤرخ في  1340قــرار رقم 

 الجمفة-بكمية اآلداب والمغات والفنون بجامعة زيان عاشور لقســم المغــة العــربية وآدابــيا
 

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

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

 .نظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـالذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بت 2003
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والمتضمف  2009يناير سنة  4الموافق  1430محـر عاـ 7المؤرخ في  09-09وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .جامعة الجمفة، المعّدؿ والمتّمـ إنشاء

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

وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ المغة العربية وآدابيا بكمية اآلداب والمغات  -
 .2021بر أكتو  04لجمفة المؤّرخ في ا -بجامعة زياف عاشور والفنوف 

 

 ُيـقـــــّرر
 

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

ـ المغة العربية وآدابيا بكمية اآلداب والمغات والفنوف بجامعة القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقس
 الجمفة.-زياف عاشور

تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ المغة العربية وآدابيا بكمية اآلداب والمغات والفنوف  :2المادة 
 الجمفة، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.-بجامعة زياف عاشور

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

 2021نوفمبر  29 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العمميـة 2021نوفمبر  29المؤرخ في  1340ممحــق بالقـرار رقـم 
 الجــمفة-اب والمغات والفنون بجامعة زيــان عاشـوربكمية اآلد لقســم المـغة العـربية وآدابــيا

 

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجنة العممية لمقسـ بوصبيعات أحمد 1
 رئيس القسـ كرفاوي بف دومة 2
 أستاذة  مريـ سعود 3
 أستاذ محاضر قسـ "أ" جاب هللا بايزيد 4
 أستاذ محاضر قسـ "أ" قفي نور الديف 5
 أستاذ محاضر قسـ "ب" ريمةبوكرش ك 6
 أستاذ مساعد قسـ "أ" معمري الصادؽ 7
 أستاذ مساعد قسـ "أ" قرش عمي 8

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يحدد القائمة االسمية ألعضـاء المجنـة العمميـة، 2021نوفمبر  29مؤرخ في  1341قــرار رقم 

 الجمفة-األجنبيـة بكمية اآلداب والمغات والفنون بجامعة زيان عاشور لقســم المغــات
 

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

 .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة
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 غشت سنة 23الموافق  1424جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .نظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـالذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بت 2003

والمتضمف  2009يناير سنة  4الموافق  1430محـر عاـ 7المؤرخ في  09-09وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .المعّدؿ والمتّمـإنشاء جامعة الجمفة، 

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

 لمغات والفنوف بكمية اآلداب وا وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ المغات األجنبية -
 .2021أكتوبر  04لجمفة المؤّرخ في ا-بجامعة زياف عاشور

 

 ُيـقـــــّرر
 

جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذي رقـ  48تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
لقرار إلى تحديد ، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا ا2003غشت سنة  23الموافق  1424

القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ المغات األجنبية بكمية اآلداب والمغات والفنوف بجامعة 
 الجمفة.-زياف عاشور

تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ المغات األجنبية بكمية اآلداب والمغات والفنوف بجامعة  :2المادة 
 ة، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.الجمف-زياف عاشور

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

 2021نوفمبر  29 فيحرر بالجزائر 
 بحث العمميوزير التعميم العالي وال

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 يـةالذي يحدد القائمة االسمية ألعضـاء المجنـة العمم 2021نوفمبر  29المؤرخ في  1341ممحــق بالقـرار رقـم 
 الجــمفة -بكمية اآلداب والمغات والفنون بجامعة زيــان عاشــور لقســم المغــات األجنبيـة

 

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجنة العممية لمقسـ ىبوؿ جموؿ 1
 رئيس القسـ بف دراح باية 2
 أستاذ  لحوؿ عامر 3
 أستاذ محاضر قسـ "ب" بوخشبة ىشاـ  4
 أستاذ محاضر قسـ "ب" ضيعبمة أحمد قا 5
 أستاذ مساعد قسـ "أ" ميمة عمر 6
 أستاذ مساعد قسـ "أ" نايب عامر 7

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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  2020جويمية  21المؤرخ في  538يعدل القرار رقم ، 2021نوفمبر  29مؤرخ في  1342قــرار رقم 
 الجمفة-مية ألعضاء المجمس العممي لكمية العمــوم والتكنـولـوجيا بجامعة زيان عاشورالمحدد لمقائمة االس

 

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

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

 .ّدؿ والمتّمـالذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المع 2003
 2009يناير سنة  4الموافق   1430محـر عاـ  7المؤرخ في  09-09وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .اء جامعة الجمفة، المعّدؿ والمتّمـوالمتضمف إنش
 2013 يناير سنة 30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
اء المجمس العممي لكمية المحدد لمقائمة االسمية ألعض 2020جويمية  21المؤرخ في  538وبموجب القرار رقـ  -

 .الجمفة-العموـ والتكنولوجيا بجامعة زياف عاشور
 -وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجمس العممي لكمية العموـ والتكنولوجيا بجامعة زياف عاشور -

 .2020جواف  28الجمفة المؤّرخ في 
 ُيـقـــــّرر

 

لقائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية العموـ والتكنولوجيا ييدؼ ىذا القرار إلى تعديل ا المادة األولى:
 .الجمفة-بجامعة زياف عاشور

الجمفة، -تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية العموـ والتكنولوجيا بجامعة زياف عاشور :2المادة 
 وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.

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

 2021نوفمبر  29 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

  2020جويمية  21المؤرخ في  538الذي يعدل القرار رقم  2021نوفمبر  29المؤرخ في  1342ممحـــق بالقــرار رقم 
 الجمفة-تكنـولـوجيا بجامعة زيان عاشورالمحدد لمقائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية العمــوم وال

 

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجمس العممي لمكمية، ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ الجذع المشترؾ باشا عبد القادر  1
 عميد الكمية حفيفة أحمد  2
 لعممي والعالقات الخارجيةنائب العميد المكمف بما بعد التدرج والبحث ا رويبح عبد القادر 3
 نائب العميد المكمف بالدراسات و المسائل المرتبطة بالطمبة  شراؾ النعاس 4
 رئيس قسـ اليندسة الميكانيكية  عيداوي لخضر 5



  2021-الرابعالثالثي -النشرة الرسمية                      -مديرية الشؤون القانونية-                     وزارة التعميم العالي والبحث العممي   399
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  2020جويمية  21المؤرخ في  534يعدل القرار رقم ، 2021نوفمبر  29مؤرخ في  1343قــرار رقم 
 المحدد لمقائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم اليندسة الكيربائية بكمية العموم و التكنولوجيا

 الجمفة-بجامعة زيان عاشور
 

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

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

 .الذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ 2003
 2009يناير سنة  4الموافق  1430محـر عاـ  7المؤرخ في  09-09المرسوـ التنفيذي رقـ  وبمقتضى -

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

 .ي والبحث العمميالذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العال
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المحدد لمقائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ  2021جويمية  21المؤرخ في  534وبموجب القرار رقـ  -
 .الجمفة-اليندسة الكيربائية بكمية العموـ و التكنولوجيا بجامعة زياف عاشور

كيربائية بكمية العموـ و التكنولوجيا وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ اليندسة ال -
 .2020جواف  30الجمفة المؤّرخ في -بجامعة زياف عاشور

 

 ُيـقـــــّرر
 

ييدؼ ىذا القرار إلى تعديل القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ اليندسة الكيربائية بكمية  المادة األولى:
 الجمفة.-العموـ والتكنولوجيا بجامعة زياف عاشور

تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ اليندسة الكيربائية بكمية العموـ والتكنولوجيا بجامعة  :2المادة 
 الجمفة، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.-زياف عاشور

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

 2021نوفمبر  29 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

  2020جويمية  21المؤرخ في  534الذي يعدل القرار رقم  2021نوفمبر  29المؤرخ في  1343ممحــق بالقـرار رقـم 
 الجمفة-المحدد لمقائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم اليندسة الكيربائية بكمية العموم والتكنولوجيا بجامعة زيان عاشور

 

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجنة العممية لمقسـ طواؿ بمقاسـ 1
 رئيس القسـ قزيـ جماؿ 2
 أستاذ محاضر قسـ "أ" العروسي قويدر 3
 أستاذ محاضر قسـ "أ" بف عيسى عمر 4
 أستاذ محاضر قسـ "أ" أدمحمي بف عمية 5
 أستاذ مساعد قسـ "أ" خالدي بمقاسـ 6
 مساعد قسـ "أ" أستاذ براىيمي العربي 7
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يحدد القائمة االسميـة ألعضـاء المجنـة العمميـة، 2021نوفمبر  29مؤرخ في  1344قــرار رقم 
 الجــمفة-لقســم الـــّري بكمية العمــوم والتكنــولوجيا بجـامعة زيـان عـاشور

 

 م العالي والبحث العممي،إن وزير التعمي
 2021يوليو سنة  7الموافق  1442ذي القعدة عاـ  26المؤّرخ في  281-21بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

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

 .يرىا، المعّدؿ والمتّمـياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسالذي يحّدد م 2003
 2009يناير سنة  4الموافق  1430محـر عاـ  7المؤرخ في  09-09وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .والمتضمف إنشاء جامعة الجمفة، المعّدؿ والمتّمـ
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 2013يناير سنة  30الموافق  1434اـ ربيع األوؿ ع 18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .ير التعميـ العالي والبحث العمميالذي يحدد صالحيات وز 

وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ الري بكمية العمـو و التكنولوجيا بجامعة زياف  -
 .2021سبتمبر  22الجمفة المؤّرخ في  -عاشور

 ُيـقـــــّرر
 

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

 -جامعة زياف عاشورالقائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الري بكمية العموـ والتكنولوجيا ب
 الجمفة.

 -تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الري بكمية العموـ والتكنولوجيا بجامعة زياف عاشور :2المادة 
 الجمفة، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.

ىذا  ا يخصو، بتطبيقالجمفة، كل فيم-يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف ومدير جامعة زياف عاشور :3المادة 
 القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

 2021نوفمبر  29 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 الذي يحدد القائمة االسميـة ألعضـاء المجنـة العمميـة 2021نوفمبر  29المؤرخ في  1344ممحــق بالقـرار رقـم 
 الجــمفة-بكمية العمــوم والتكنــولوجيا بجـامعة زيـان عـاشور لقســم الـــّري 

 

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجنة العممية لمقسـ صالحقارؼ  1
 رئيس القسـ قيسموف يوسف 2
 أستاذ محاضر قسـ "أ" جميطة بمخير 3
 أستاذ محاضر قسـ "أ" لوالبية حمزة 4
 أستاذ محاضر قسـ "ب" زقعيط رشيد 5
 أستاذ محاضر قسـ "ب" زاوي سعيد 6
 أستاذ محاضر قسـ "ب" بف عمارة عبد الوىاب 7
 ذ مساعد قسـ "أ"أستا خميفة عيسى 8
 أستاذ مساعد قسـ "أ" رحموف ابراىيـ 9

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يحدد القائمة االسميـة ألعضـاء المجنـة العمميـة لقســم ، 2021نوفمبر  29مؤرخ في  1345قــرار رقم 

 الجــمفة-تكنــولوجيا بجـامعة زيـان عـاشوراإللكتـرونيــك واإلتصــاالت بكمية العمــوم وال
  

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

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

 2009يناير سنة  4الموافق  1430محـر عاـ  7المؤرخ في  09-09وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .والمتضمف إنشاء جامعة الجمفة، المعّدؿ والمتّمـ

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

وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ اإللكتػرونيػػؾ واإلتصػػاالت بكمية العمـو و  -
 .2021سبتمبر  21الجمفة المؤّرخ في  -جيا بجامعة زياف عاشورالتكنولو 

 

 ُيـقـــــّرر
 

جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذي رقـ  48تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
تحديد  ، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى2003غشت سنة  23الموافق  1424

القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ اإللكتػرونيػػؾ واإلتصػػاالت بكمية العموـ والتكنولوجيا 
 الجمفة.-بجامعة زياف عاشور

تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ اإللكتػرونيػػؾ واإلتصػػاالت بكمية العموـ و التكنولوجيا  :2المادة 
 الجمفة، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.-اشوربجامعة زياف ع

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

 2021نوفمبر  29 فيحرر بالجزائر 
 العالي والبحث العمميوزير التعميم 

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 مجنـة العمميـةالذي يحدد القائمة االسميـة ألعضـاء ال 2021نوفمبر  29المؤرخ في  1345ممحــق بالقـرار رقـم 
 الجــمفة-بكمية العمــوم والتكنــولوجيا بجـامعة زيـان عـاشور لقســم اإللكتـرونيــك واإلتصــاالت

 

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجنة العممية لمقسـ رابحي عبد الحميـ 1
 رئيس القسـ ىصؾ عمي سفياف 2
 أستاذ محاضر قسـ "أ" عيساوي جموؿ 3
 أستاذ محاضر قسـ "ب" نظور دمحم 4
 أستاذ محاضر قسـ "ب" ىدروؽ ناجي 5
 أستاذ مساعد قسـ "أ سواىمية عبد الكريـ 6
 أستاذ مساعد قسـ "أ" قريش بمقاسـ 7

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 ة ألعضاءيحدد القائمة االسمي، 2021نوفمبر  30مؤرخ في  1346قــرار رقم 
 مجمس إدارة المركز الجامعي بإليزي 

 

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

 .والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة، المعدؿ
 2005غشت سنة  16الموافق  1426رجب عاـ  11المؤرخ في  299-05وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .منو 10الذي يحدد مياـ المركز الجامعي و القواعد الخاصة بتنظيمو و سيره، السيما المادة 
 2012غشت سنة  4الموافق  1433رمضاف عاـ  16المؤرخ في  303-12وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .منو 2ادة معي بإليزي، السيما الموالمتضمف إنشاء مركز جا
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .ير التعميـ العالي والبحث العمميالذي يحدد صالحيات وز 
 

 ُيـقـــــّرر
 

 1426رجب عاـ  11المؤرخ في  299-05مف المرسوـ التنفيذي رقـ  10تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد القائمة االسمية ألعضاء 2005غشت سنة  16الموافق 

 مجمس إدارة المركز الجامعي بإليزي.
 تحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة المركز الجامعي بإليزي وفقا الجدوؿ الممحق بيذا القرار. :2المادة 
 ذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.ينشر ى :3المادة 

 2021نوفمبر  30 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

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

 القطاع الصفة االسم والمقب
 ف بالتعميـ العالي والبحث العمميممثل الوزير المكم رئيس بف برطاؿ جماؿ  -
 ممثل الوزير المكمف بالمالية عضو باشا عبد الغاني -
 ير المكمف بالتربية الوطنيةالوز  ممثل عضو عبدالدائـ عبدالدائـ -
  مكمف بالتكويف والتعميـ المينييفممثل الوزير ال عضو حمداني يوسف -
 وظيفة العمومية واإلصالح اإلداري ممثل السمطة المكمفة بال عضو سواكر عبد الحكيـ -
 التشغيل والضماف االجتماعيممثل الوزير المكمف بالعمل و  عضو عولمي خالد -
 المكمف بالتجارة وترقية الصادراتل الوزير ممث عضو حمادي رشيد -
 لوزيرة المكمفة بالثقافة والفنوف ممثل ا عضو بحيدي حساف -
 ممثل الوزير المكمف بالصناعة عضو قاسمي لطفي  -
 ممثل الوالي عضو قزاطي عبيد -
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 األعضاء المنتخبون: -2
 الييئة الصفة اإلسم والمقب

 ساتذةممثل منتخب عف سمؾ األ عضو بف الضب عبدهللا -
 منتخب عف سمؾ األساتذة المساعديفممثل  عضو شروؼ مراد -
 منتخب عف سمؾ األساتذة المساعديفممثل  عضو مسيخ شعيب -
 دارييف والتقنييف وعماؿ الخدماتممثل منتخب عف الموظفيف اإل عضو بوقرارة امبارؾ -
 لخدماتدارييف والتقنييف وعماؿ اممثل منتخب عف الموظفيف اإل عضو حمودي الطاىر -
 ممثل منتخب عف الطمبة عضو توكي عبدالرحماف -
 ممثمة منتخبة عف الطمبة عضو عبدالالوي ىاجر -
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يتضمن إنشاء فرقة بـحث مـختمطة لدى، 2021نوفمبر  30مؤرخ في  1347قــرار رقم 
 ندسة المعمارية والعمرانالمدرسة المتعددة العموم لمي

 

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

 .والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة، المعدؿ
، 2008يوليو سنة  14الموافق  1429رجب عاـ  11المؤرخ في  213-08وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .إلى مدرسة خارج الجامعة، المعدؿ المتضمف تحويل المدرسة المتعددة العمـو لميندسة المعمارية والعمراف
، 2009يناير سنة  04الموافق  1430محـر عاـ  07المؤرخ في  07-09وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

 .ؿ والمتمـوالمتضمف إنشاء جامعة بشار، المعد
، 2013جانفي سنة  30 الموافق 1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  13-77وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

 .ير التعميـ العالي والبحث العمميالذي يحدد صالحيات وز 
مارس سنة  17الموافق  1434جمادى األولى عاـ  5المؤرخ في  109-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .منو 7فيات إنشاء فرقة البحث وسيرىا، السيما المادة ، الذي يحدد كي2013
، 2021مايو سنة  20الموافق  1442شواؿ عاـ  8المؤرخ في  206-21وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .ية لمبحث في العموـ والتكنولوجياالمتضمف إعادة تنظيـ الوكالة الموضوعات
وجيا المؤرخ في وكالة الموضوعاتية لمبحث في العمـو والتكنولوبعد االطالع عمى الرأي المطابق لممجمس العممي لم -

 .2021فيفري سنة  7
، المتعمقة بالتعاوف في مياديف البحث العممي والتطوير التكنولوجي 2021جانفي  18طبقا لالتفاقية المبرمة في  -

 .شاربيف المدرسة المتعددة العمـو لميندسة المعمارية والعمراف وجامعة ب
 

 رُيـقـــــرّ 
 

 1434جمادى األولى عاـ  5 المؤرخ في 109-13مف المرسوـ التنفيذي رقـ  7طبقا ألحكاـ المادة  :المادة األولى
، المذكور أعاله، تنشأ فرقة بحث مختمطة بيف المدرسة المتعددة العمـو 2013مارس سنة  17الموافق 

 راتيجي العمارة والتنمية المتكاممة".لميندسة المعمارية والعمراف وجامعة بشار، بعنواف "العمراف االست
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تكوف المدرسة المتعددة العموـ لميندسة المعمارية والعمراف مؤسسة إلحاؽ فرقة البحث المنشأة في المادة  :2المادة 
 األولى أعاله.

 .شة"تكمف فرقة البحث بإنجاز مشروع البحث العممي "الييكمة الحضرية المتكاممة لألحياء القديمة والي :3المادة 
تكّمف السيدة مديرة المدرسة المتعددة العموـ لميندسة المعمارية والعمراف والسيد مدير جامعة  :4المادة  

 بشار، كل فيما يخصو بتنفيذ ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
 

 2021نوفمبر  30 فيحرر بالجزائر 
 حث العمميوزير التعميم العالي والب

 أ.د عبد الباقي بن زيان

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يتضمن سحب رخصة إنشاء مؤسسة خاصة لمتكوين العالي، 2021نوفمبر  30مؤرخ في  1348قــرار رقم 

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
والمتضمف  1975سبتمبر سنة   26الموافق  1395رمضاف عاـ  20المؤّرخ في  59-75بمقتضى األمر رقـ  -

 .القانوف التجاري، المعّدؿ والمتّمـ
والمتضمف  1999أبريل سنة  4الموافق  1419ذي الحجة عاـ  18المّؤرخ في  05 -99وبمقتضى القانوف رقـ  -

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

  .والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة
 2013يناير سنة  30الموافق 1434 ربيع األّوؿ عاـ 18المؤّرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .الذي يحّدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
الذي يحّدد دفتر شروط تسميـ  2016أكتوبر 30الموافق  1438محّرـ عاـ  28في ى القرار المؤّرخ وبمقتض -

 .منو 46رخصة إنشاء مؤسسة خاصة لمتكويف العالي، ال سيما المادة 
الذي يحّدد صالحيات المجنة المكّمفة بدراسة طمبات إنشاء  2017أفريل  5المؤّرخ في  375وبمقتضى القرار رقـ  -

 .اصة لمتكويف العالي وتشكيمتيا وسيرىامؤسسة خ
 والمتضمف رخصة إنشاء مؤسسة خاصة لمتكويف العالي، 2018أفريل  11المؤّرخ في  344وبمقتضى القرار رقـ  -
وبناء عمى محضر اجتماع المجنة المكّمفة بدراسة طمبات رخصة إنشاء مؤسسة خاصة لمتكويف العالي المنعقد   -

 .2021نوفمبر  30بتاريخ 
 

 

 ـقـــــّرريُ 
 

والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار  2016أكتوبر  30مف القرار المؤّرخ في  46طبقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
 إلى سحب رخصة إنشاء مؤسسة خاصة لمتكويف العالي.

نيؾ، تسحب الرخصة المسّممة لمسّيد طحكوت محيي الديف بصفتو مؤّسسا لمعيد االلكترونيؾ والميكا: 2المادة 
 ، الرويبة، الجزائر، بصفة فورية ونيائية. 05، طريق رقـ 09الكائف بحي برانسي رقـ 
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  والمذكور اعاله. 2018 أفريل 11المؤّرخ في  344 تمغى أحكاـ القرار رقـ :3المادة 
 يسري مفعوؿ ىذا القرار ابتداء مف تاريخ توقيعو. :4 المادة
لتكويف لوزارة التعميـ العالي والبحث العممي ومدير معيد اإللكترونيؾ يكّمف المدير العاـ لمتعميـ وا :5 المادة

والميكانيؾ، كل في ما يخصو، بتنفيذ ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الّرسمية لمتعميـ العالي والبحث 
  العممي.

 2021نوفمبر  30 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 يانأ.د عبد الباقي بن ز 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 2017جويمية  31المؤرخ في  857يعدل ممحق القرار رقم ، 2021ديسمبر  01مؤرخ في  1349قــرار رقم 
 لضمان التكوين في الطور الثاني المدرسة العميا إلدارة األعمال بتممسانالمتضمن تأىيل 

 

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

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

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

 .المتضمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األّوؿ عاـ  18المؤّرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

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

 .الذي يحدد القانوف األساسي النموذجي لممدرسة العميا
 سنة فبراير 15 لموافقا 1438 عاـ األولى جمادى 18ؼ  ؤّرخم 86-17 رقـ التنفيذي وـوبمقتضى المرس -

 إلى بتممساف، لتسييرا وعموـ والتجارية االقتصادية العموـ في لتحضيريةا المدرسة تحويل المتضمفو  2017
 .األعماؿ إلدارة عميا مدرسة

ضمف إنشاء المجنة الوطنية لمتأىيل وتشكيمتيا والمت 2015أبريل سنة  13المؤرخ في  167وبمقتضى القرار رقـ  -
 .وصالحياتيا وسيرىا

والمتضمف إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية  2016أكتوبر سنة  05المؤرخ في  1564وبمقتضى القرار رقـ  -
 .لممدارس العميا حسب الميداف ويحدد صالحيتيا وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا

، المتضمف تأىيل المدارس العميا لضماف التكويف في 2017جويمية  31في المؤرخ  857وبمقتضى القرار رقـ  -
 الطور الثاني.

 

 ُيـقـــــّرر
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، والمذكور أعاله، كما ىو محدد في 2017جويمية  31المؤرخ في  857يعدؿ ممحق القرار رقـ  المادة األولـى:
 ممحق ىذا القرار.

مبة المسجميف في الطور الثاني بالمدرسة العميا إلدارة األعماؿ تطبق أحكاـ ىذا القرار عمى دفعات الط :2المــادة 
 .2020/2021 بتممساف، ابتداءا مف السنة الجامعية

يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف ومدير المدرسة العميا إلدارة األعماؿ بتممساف، كّل فيما يخّصو،  :3المــادة 
 مية لمتعميـ العالي والبحث العمميبتطبيق ىذا القرار الذي ينشر في النشرة الرس

 2021ديسمبر  01 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

  2017جويمية  31المؤرخ في  857الذي يعدل ممحق القرار رقم  2021ديسمبر  01مؤرخ في  1349رقم  ممحق القرار
 لضمان التكوين في الطور الثاني المتضمن تأىيل المدرسة العميا إلدارة األعمال بتممسان

Domaine Filière Spécialité 
Type 

(A/P) 

Nature de 

l’opération 
طبُعت 

 انعًهُت

 انطبُعت

 أ/و
 انًُذاٌ انشعبت انتخصص

 
 
 

SEGC 

Sciences de 

Gestion 

Management 

des services de 

santé 

 

A 

 

Habilitation 

 

 تأهُم

 

 

 أ

ادارة أعًال 

 انخذياث انصحُت

 عهىو انتضُُر

عهىو 

اقتصادَت 

وتجارَت 

وعهىو 

 انتضُُر

 

Management et 

stratégie 

d’entreprise 

 

A 

 

Habilitation 
 

 تأهُم

 

 أ

ادارة األعًال 

واصتراتُجُت 

 انًؤصضت

Sciences 

Commerciales 
Marketing A Habilitation عهىو تجارَت تضىَق أ تأهُم 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 المفتوح لضمان التكوين 1يتضّمن تأىيل جامعة الجزائر، 2021ديسمبر  02مؤرخ في  1350قــرار رقم 

  لنيل شيادة الماستر في ميدان "عموم الماّدة"، 2022-2021 بعنــوان الّسنــة الجـامعيــة
 

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

 .، المعّدؿ والمتّمـالقانوف التوجييي لمتعميـ العالي
المتعمق  1984غشت سنة  18الموافق  1404ذي القعدة عاـ  21المؤّرخ في  209-84بمقتضى المرسوـ رقـ و  -

 .، المعّدؿ والمتّمـ1بتنظيـ وتسيير جامعة الجزائر
 2021يوليو سنػة  7الموافق  1442ذي القعدة عاـ  26المػؤرخ في  281-21وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

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

 ماستر وشيادة الدكتوراه.والمتضّمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة ال
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األّوؿ عاـ  18المؤّرخ في  77-13بمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ و  -

 ير التعميـ العالي والبحث العممي.الذي يحدد صالحيات وز 
المتضّمف إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف ويحّدد  2012مارس  26المؤّرخ في  75وبمقتضى القرار رقـ  -

 .مياميا وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا
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 ُيـقـــــّرر
، في ميداف 2022-2021لضماف التكويف المفتوح بعنػػواف الّسنػػة الجػامعيػػة  1تؤىل جامعة الجزائر ّدة األولـى:الما

 "عموـ الماّدة"، طبقا لممحق ىذا القرار.
، كّل فيما يخّصو بتطبيق ىذا القرار الذي 1يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف ومدير جامعة الجزائر :2 المــادة

 ر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العمميسينش
 2021ديسمبر  02 فيحرر بالجزائر 

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

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
  1المتضّمن تأىيل جامعة الجزائر 2021ديسمبر  02مؤرخ في  1350 ممحق القــرار رقم
 في ميدان "عموم الماّدة" 2022-2021المفتوح بعنوان السنة الجامعية  لضمان التكوين

 

 طبيعة تخصص الشعبة الميدان
 أ فيزياء طاقوية والطاقات المتجددة فيزياء عمـو الماّدة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 المتضّمن تأىيل جـامعـة ىواري بومدين لمعموم والتكنولوجيا، 2021ديسمبر  02مؤرخ في  1351قــرار رقم 

لنيل شيادة الماستر في ميدان  ،2022-2021لضمان التكوين المفتــوح بعنــوان الّسنــة الجـامعيــة 
 الماّدة" "عموم

 

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

 .القانوف التوجييي لمتعميـ العالي، المعّدؿ والمتّمـ
المتعمق 1984ة غشت سن 18الموافق  1404ذي القعدة عاـ  21المؤّرخ في  210-84وبمقتضى المرسوـ رقـ  -

 ولوجيا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ.بتنظيـ جامعة ىواري بومديف لمعموـ والتكن
 2021يوليو سنػة  7الموافق  1442ذي القعدة عاـ  26المػؤرخ في  281-21وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

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

 وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه.والمتضّمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس 
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األّوؿ عاـ  18المؤّرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 لتعميـ العالي والبحث العممي.ير االذي يحدد صالحيات وز 
المتضّمف إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف ويحدد  2012مارس  26المؤّرخ في  75وبمقتضى القرار رقـ  -

 ياميا وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا.م
 .2021نوفمبر  14لميداف "عموـ الماّدة" المؤرخ في وبناًء عمى محضر المجنة البيداغوجية الوطنية  -

 

 ُيـقـــــّرر
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تؤىل جػامعػة ىواري بومديف لمعموـ والتكنولوجيا لمتكويف لضماف التكويف المفتػػوح بعنػػواف الّسنػػة  الماّدة األولـى:
 الماّدة"، طبقا لممحق ىذا القرار. لنيل شيادة الماستر في ميداف "عمـو  2022-2021الجػامعيػػة 

التكويف العالييف ومدير جامعة ىواري بومديف لمعموـ والتكنولوجيا، كّل فيما يكّمف المدير العاـ لمتعميـ و   :2المادة 
 يخّصو بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي

 2021ديسمبر  02 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 المؤىل جـامعـة ىواري بومدين لمعموم والتكنولوجيا 2021ديسمبر  02المؤرخ في  1351ممحق القرار رقم 
 الماّدة" لنيل شيادة الماستر في ميدان "عموم 2022-2021ة المفتــوح بعنــوان الّسنــة الجـامعيــ لضمان التكوين

 

 طبيعة التخصص الفرع الميدان
 أ كيمياء صيدالنية كيمياء عمـو الماّدة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ن التكوين المفتوحيتضّمن تأىيل جامعة األغواط لضما، 2021ديسمبر  02مؤرخ في  1352قــرار رقم 

  لنيل شيادة الماستر في ميدان "عموم و تكنولوجيا"، 2022-2021 بعنــوان الّسنــة الجـامعيــة 
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
والمتضّمف  1999أبريل سنة  4الموافق  1419ذي الحجة عاـ  18المؤّرخ في  05-99بمقتضى القانوف رقـ  -

 .لمتعميـ العالي، المعّدؿ والمتّمـالقانوف التوجييي 
 2021يوليو سنػة  7الموافق  1442ذي القعدة عاـ  26المػؤرخ في  281-21وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 المعّدؿ. والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
بر سنة سبتم 18الموافق  1422الثانية عاـ  ىجماد 30المؤّرخ في  270-01وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ   -

 المتّمـ.والمتضّمف إنشاء جامعة األغواط، المعّدؿ و  2001
 2008غشت سنة  19الموافق  1429شعباف عاـ  17المؤّرخ في  265-08وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه.والمتضّمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس 
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األّوؿ عاـ  18المؤّرخ في  77-13ي رقـ وبمقتضى المرسوـ التنفيذ -

 ير التعميـ العالي والبحث العممي.الذي يحدد صالحيات وز 
المتضّمف إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف ويحّدد  2012مارس  26المؤّرخ في  75وبمقتضى القرار رقـ  -

 سيرىا.ياميا وتشكيمتيا وتنظيميا و م
 .2021نوفمبر  18  عمى محضر المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف "عموـ والتكنولوجيا" المؤرخ في وبناءً  -

 

 ُيـقـــــّرر
 

، في ميداف 2022-2021تؤىل جامعة األغواط لضماف التكويف المفتوح بعنػػواف الّسنػػة الجػامعيػػة  الماّدة األولـى:
 ق ىذا القرار."عمـو و تكنولوجيا"، طبقا لممح
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يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف ومدير جامعة األغواط، كّل فيما يخّصو بتطبيق ىذا القرار الذي  :2 المــادة
 سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي

 2021ديسمبر  02 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 زيان أ.د عبد الباقي بن
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 المتضّمن تأىيل جامعة األغواط  لضمان التكوين 2021ديسمبر  02المؤرخ في  1352ممحق القــرار رقم 
 في ميدان "عموم وتكنولوجيا" 2022-2021المفتوح بعنوان السنة الجامعية 

 

 طبيعة تخصص الشعبة الميدان
 أ ىندسة الطرائق لمبيئة ىندسة الطرائق عمـو و تكنولوجيا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ين المفتوحلضمان التكو  1يتضّمن تأىيل جامعة وىران ، 2021ديسمبر  02مؤرخ في  1353قــرار رقم 

  لنيل شيادة الماستر في ميدان "عموم و تكنولوجيا"، 2022-2021 بعنــوان الّسنــة الجـامعيــة
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
والمتضّمف  1999أبريل سنة  4الموافق  1419ذي الحجة عاـ  18المؤّرخ في  05-99بمقتضى القانوف رقـ  -

 .العالي، المعّدؿ والمتّمـ القانوف التوجييي لمتعميـ
المتعمق  1984غشت سنة  18الموافق  1404ذي القعدة عاـ  21المؤّرخ في  211-84وبمقتضى المرسوـ رقـ  -

 وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ. 1وىرافبتنظيـ جامعة 
 2021يوليو سنػة  7الموافق  1442ذي القعدة عاـ  26المػؤرخ في  281-21وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 المعّدؿ. والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
 2008غشت سنة  19الموافق  1429شعباف عاـ  17المؤّرخ في  265-08وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه.والمتضّمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس 
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األّوؿ عاـ  18في  المؤّرخ 77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 ير التعميـ العالي والبحث العممي.الذي يحدد صالحيات وز 
المتضّمف إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف ويحّدد  2012مارس  26المؤّرخ في  75وبمقتضى القرار رقـ  -

 ياميا وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا.م
 .2021نوفمبر  18 لميداف "عموـ والتكنولوجيا" المؤرخ فيحضر المجنة البيداغوجية الوطنية وبناًء عمى م -

 

 ُيـقـــــّرر
 

، فػي ميػداف 2022-2021الّسنػػػة الجػامعيػػػة  لضػماف التكػويف المفتػوح بعنػػػواف 1وىػراف تؤىػل جامعػة الماّدة األولـى:
 "عمـو وتكنولوجيا"، طبقا لممحق ىذا القرار.

ـــادة ، كػػّل فيمػػا يخّصػػو بتطبيػػق ىػػذا القػػرار الػػذي 1يكّمػػف المػػدير العػػاـ لمتعمػػيـ والتكػػويف ومػػدير جامعػػة وىػػراف :2 المـ
 سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

 2021ديسمبر  02 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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   1المتضّمن تأىيل جامعة وىران 2021ديسمبر  02مؤرخ في  1353رقم  ممحق القــرار
 كنولوجيا"في ميدان "عموم و ت 2022-2021المفتوح بعنوان السنة الجامعية  لضمان التكوين

 

 طبيعة تخصص الشعبة الميدان
 أ ىندسة الطرائق لمبيئة ىندسة الطرائق عمـو و تكنولوجيا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يتضّمن تأىيل المركز الجامعي آفمو لضمان التكوينات ، 2021ديسمبر  02مؤرخ في  1354قــرار رقم 
 لنيل شيادات الماستر في ميدان "لغة و أدب عربي"، 2022-2021وان السنة الجامعية بعنالمفتوحة 

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
والمتضّمف  1999أبريل سنة  4الموافق  1419ذي الحجة عاـ  18المؤّرخ في  05-99بمقتضى القانوف رقـ  -

 .القانوف التوجييي لمتعميـ العالي، المعّدؿ والمتّمـ
 2021يوليو سنػة  7الموافق  1442ذي القعدة عاـ  26المػؤرخ في  281-21وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 .المعّدؿ والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
 2008غشت سنة  19الموافق  1429شعباف عاـ  17المؤّرخ في  265-08وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 لماستر وشيادة الدكتوراه.مى شيادة الميسانس وشيادة اوالمتضّمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ ع
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األّوؿ عاـ  18المؤّرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 ير التعميـ العالي والبحث العممي.الذي يحدد صالحيات وز 
 2016الموافق أوؿ سبتمبر سنة  1437عدة ذي الق 29المؤّرخ في  230-16وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .والمتضّمف إنشاء مركز جامعي آفمو )والية األغواط(
والمتضّمف إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف  2012مارس  26المؤرخ في  75وبمقتضى القرار رقـ  -

 .ويحدد مياميا وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا
 .2021نوفمبر  13 لغة وأدب عربي" المؤرخ فيالوطنية لميداف " وبناًء عمى محظر المجنة البيداغوجية -

 

 ُيـقـــــّرر
 

لنيػل  2022-2021المفتوحػة بعنػواف السػنة الجامعيػة  يؤىل المركز الجامعي آفمو لضماف التكوينات المادة األولى:
 شيادات الماستر في ميداف "لغة وأدب عربي"، طبقا لممحق بيذا القرار.

المػػدير العػػاـ لمتعمػػيـ والتكػػويف ومػػدير المركػػز الجػػامعي آفمػػو، كػػّل فيمػػا يخّصػػو، بتطبيػػق ىػػذا القػػرار  يكّمػػف :2المــاّدة 
 الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي

 2021ديسمبر  02 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 يتضّمن تأىيل المركز الجامعي آفمو لضمان التكوينات  2021ديسمبر  02المؤرخ في  1354ممحق القرار رقم 
 لماستر في ميدان "لغة و أدب عربي"لنيل شيادات ا 2022-2021المفتوحة بعنوان السنة الجامعية 

 

 طبيعة التخصص الشعبة الميدان

 أ أدب عربي حديث ومعاصر دراسات أدبية لغة وأدب عربي
 أ لسانيات عربية دراسات لسانية

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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كز الجامعي آفمو لضمان التكوينات أىيل المر يتضّمن ت، 2021ديسمبر  02مؤرخ في  1355قــرار رقم 
 لنيل شيادات الماستر في ميدان "عموم انسانية واجتماعية"، 2022-2021بعنوان السنة الجامعية المفتوحة 

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
والمتضّمف  1999أبريل سنة  4الموافق  1419ذي الحجة عاـ  18المؤّرخ في  05-99بمقتضى القانوف رقـ  -

 .القانوف التوجييي لمتعميـ العالي، المعّدؿ والمتّمـ
 2021يوليو سنػة  7الموافق  1442ذي القعدة عاـ  26المػؤرخ في  281-21وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 .المعّدؿ والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
 2008غشت سنة  19الموافق  1429شعباف عاـ  17المؤّرخ في  265-08وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه.والمتضّمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس 
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األّوؿ عاـ  18المؤّرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 ممي.ث العالذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبح
 2016الموافق أوؿ سبتمبر سنة  1437ذي القعدة  29المؤّرخ في  230-16وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .والمتضّمف إنشاء مركز جامعي آفمو )والية األغواط(
والمتضّمف إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف  2012مارس  26المؤرخ في  75وبمقتضى القرار رقـ  -

 .وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىاويحدد مياميا 
نوفمبر  28وبناًء عمى تقرير اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف "عموـ إنسانية واجتماعية" المؤرخ في  -

2021. 
 

 ُيـقـــــّرر
 

لنيػل   2022-2021يؤىل المركز الجامعي آفمو لضماف التكوينات المفتوحة بعنواف السنة الجامعية  المادة األولى:
 ادات الماستر في ميداف "عمـو انسانية واجتماعية"، طبقا لممحق بيذا القرار.شي

يكّمػػف المػػدير العػػاـ لمتعمػػيـ والتكػػويف ومػػدير المركػػز الجػػامعي آفمػػو، كػػّل فيمػػا يخّصػػو، بتطبيػػق ىػػذا القػػرار  :2المــاّدة 
 الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي

 2021ديسمبر  02 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 ز الجامعي آفمو لضمان التكويناتيتضّمن تأىيل مرك 2021ديسمبر  02المؤرخ في  1355ممحق القرار رقم 
 لنيل شيادات الماستر في ميدان "عموم انسانية و اجتماعية" 2022-2021المفتوحة بعنوان السنة الجامعية 

 

 طبيعة التخصص الشعبة الميدان

 عمـو إنسانية واجتماعية
 أ عمـ النفس المدرسي عمـ النفس –عمـو اجتماعية 
 أ إرشاد وتوجيو عمـو التربية –عمـو اجتماعية 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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يتضّمن تأىيل المركز الجامعي آفمو لضمان التكوينات ، 2021ديسمبر  02مؤرخ في  1356قــرار رقم 
 ية"لنيل شيادات الماستر في ميدان "حقوق و عموم سياس، 2022-2021بعنوان السنة الجامعية المفتوحة 

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
والمتضّمف  1999أبريل سنة  4الموافق  1419ذي الحجة عاـ  18المؤّرخ في  05-99بمقتضى القانوف رقـ  -

 .القانوف التوجييي لمتعميـ العالي، المعّدؿ والمتّمـ
 2021يوليو سنػة  7موافق ال 1442ذي القعدة عاـ  26المػؤرخ في  281-21وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 المعّدؿ. والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
 2008غشت سنة  19الموافق  1429شعباف عاـ  17المؤّرخ في  265-08وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه.والمتضّمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس 
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األّوؿ عاـ  18المؤّرخ في  77-13يذي رقـ وبمقتضى المرسوـ التنف -

 ير التعميـ العالي والبحث العممي.الذي يحدد صالحيات وز 
 2016الموافق أوؿ سبتمبر سنة  1437ذي القعدة  29المؤّرخ في  230-16وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .ية األغواط(والمتضّمف إنشاء مركز جامعي آفمو )وال
والمتضّمف إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف  2012مارس  26المؤرخ في  75وبمقتضى القرار رقـ  -

 ياميا وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا.ويحدد م
نوفمبر  07الوطنية لميداف "حقوؽ وعموـ سياسية" المؤرخ في وبناًء عمى تقرير اجتماع المجنة البيداغوجية  -

2021. 
 

 ـقـــــّرريُ 
 

لنيػل  2022-2021يؤىل المركز الجامعي آفمو لضماف التكوينات المفتوحػة بعنػواف السػنة الجامعيػة  المادة األولى:
 عمـو سياسية"، طبقا لممحق بيذا القرار.شيادات الماستر في ميداف "حقوؽ و 

، كػػّل فيمػػا يخّصػػو، بتطبيػػق ىػػذا القػػرار يكّمػػف المػػدير العػػاـ لمتعمػػيـ والتكػػويف ومػػدير المركػػز الجػػامعي آفمػػو :2المــاّدة 
 الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي

 2021ديسمبر  02 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يتضّمن تأىيل مركز الجامعي آفمو لضمان التكوينات 2021ديسمبر  02مؤرخ في  1356ممحق القرار رقم 
 لنيل شيادات الماستر في ميدان "حقوق وعموم سياسية" 2022-2021المفتوحة بعنوان السنة الجامعية 

 

 يعةطب التخصص الشعبة الميدان

 حقوؽ  حقوؽ و عمـو سياسية
 أ قانوف دولي عاـ

 أ قانوف جنائي وعمـو جنائية
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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  2020ديسمبر  22المؤرخ في  1065يعّدل القرار رقم ، 2021ديسمبر  02مؤرخ في  1357قــرار رقم 
  2021-2020حة بعنوان الّسنة الجامعية المتضمن تأىيل الميسانس المفتو 

 في ميدان "عموم إنسانية و اجتماعية" بجامعة تامنغست
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
والمتضّمف  1999أبريل سنة  4الموافق  1419ذي الحجة عاـ  18المؤّرخ في  05-99بمقتضى القانوف رقـ  -

  .ؿ والمتّمـالقانوف التوجييي لمتعميـ العالي، المعدّ 
 2021يوليو سنػة  7الموافق  1442ذي القعدة عاـ  26المػؤرخ في  281-21وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 .المعّدؿ والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
 2008غشت سنة  19الموافق  1429شعباف عاـ  17المؤّرخ في  265-08وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراهسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس والمتضّمف نظاـ الدرا
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األّوؿ عاـ  18المؤّرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .ير التعميـ العالي والبحث العمميالذي يحدد صالحيات وز 
 2020نوفمبر سنة  22الموافق  1442ربيع الثاني  6في المؤّرخ  336-20وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .المتعمق بإنشاء جامعة تامنغست
لمميداف  والمتضّمف إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية 2012مارس  26المؤرخ في  75وبمقتضى القرار رقـ  -

 .ويحدد مياميا وتشكيميا وتنظيميا وسيرىا
والمتضّمف تأىيل الميسانس المفتوحة بعنواف الّسنة  2020ر ديسمب 22المؤرخ في  1065وبمقتضى القرار رقـ  -

 .في ميداف "عموـ إنسانية و اجتماعية" بجامعة تامنغست 2021-2020الجامعية 
نوفمبر  28وبناًء عمى تقرير اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف "عموـ إنسانية واجتماعية" المؤرخ في  -

2021. 
 

 ُيـقـــــّرر
 

ـــى: المــاّدة  ،2020ديسػػمبر  22المػػؤرخ فػػي  1065يعػػّدؿ الجػػدوؿ المػػذكور فػػي المػػاّدة األولػػى مػػف القػػرار رقػػـ  األول
 المذكور أعاله،  طبقا لمجدوؿ أدناه.

يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة تامنغست، كل فيما يخصو، بتطبيػق ىػذا القػرار  :2المادة 
 .الرسمية لوزارة التعميـ العالي والبحث العممي الذي سينشر في النشرة

 2021ديسمبر  02 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 2020ديسمبر  22المؤرخ في  1065يعّدل القرار رقم  2021ديسمبر  02المؤرخ في  1357رقم   ممحق القرار
 في ميدان "عموم إنسانية و اجتماعية" بجامعة تامنغست 2021-2020المتضمن تأىيل الميسانس المفتوحة بعنوان الّسنة الجامعية 

 

 طبيعة تخصص الشعبة الميدان
 أ تكنولوجيا المعمومات والتوثيق عمـ المكتبات–عمـو انسانية ماعيةواجت عمـو انسانية

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ



  2021-الرابعالثالثي -النشرة الرسمية                      -مديرية الشؤون القانونية-                     وزارة التعميم العالي والبحث العممي   415

 

 ميندس دولة شيادة لنيل البيداغوجي البرنامج يحّدد، 2021ديسمبر  02مؤرخ في  1358قــرار رقم 
  اتصاالت سمكية والسمكيةشبكات و تخصص   اتصاالت سمكية والسمكيةفي  

 بالمدرسة الوطنية المتعددة التقنيات بوىران
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 المتضّمف 1999أبريل سنة  4الموافق  1419ذي الحجة عاـ  18المؤّرخ في  05-99بمقتضى القانوف رقـ  -

 .المعّدؿ والمتّمـ القانوف التوجييي لمتعميـ العالي،
 والمتضمف 1971 سنة غشت 25 الموافق 1391عاـ  رجب 4 في المؤّرخ 71- 219 رقـ المرسـووبمقتضى  -

 عمى شيادة ميندس، المعدؿ والمتمـ.تنظيـ الدروس لمحصوؿ 
 2021يوليو سنة  7الموافق  1442القعدة عاـ ذي  26المػؤرخ في  281-21وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 لمعدؿ.كومة، اوالمتضمف تعييف أعضاء الح
سنة  أكتوبر 29 الموافق 1433ذي الحّجة عاـ  13 في المؤّرخ 12-376 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ -

 متعددة وطنية مدرسة إلى بوىراف التكنولوجي التعميـ ألساتذة العميا المدرسة تسمية تغيير والمتضمف 2012
 بوىراف. التقنيات

 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األّوؿ عاـ  18في المؤّرخ  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي

 17في  عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لممدارس العميا في العموـ والتكنولوجيا، المؤرخ ناءً ب -
 .2021سبتمبر

 ُيـقـــــّرر
 

تخصػػص  اتصػػاالت سػػمكية والسػػمكيةلبرنػػامج البيػػداغوجي لنيػػل شػػيادة مينػػدس دولػػة فػػي يحػػّدد ا المــادة األولـــى:
شبكات واتصاالت سمكية والسمكية المتعددة التقنيات بوىراف، طبقا لممحق ىذا القرار. بالمدرسة الوطنية 
الوطنيػػة المتعػػػددة  تطبػػق أحكػػاـ ىػػػذا القػػرار عمػػى دفعػػات الطمبػػػة المسػػجميف فػػي الطػػور الثػػػاني بالمدرسػػة :2المــــادة 

 .2022-2021التقنيات بوىراف، ابتداءا مف السنة الجامعية
يكمػف المػدير العػاـ لمتعمػيـ والتكػويف ومػدير المدرسػة الوطنيػة المتعػددة التقنيػات بػوىراف كػّل فيمػا يخّصػو،  :3المــادة 

 بتطبيق ىذا القرار الذي ينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
 2021ديسمبر  02 فيحرر بالجزائر 

 وزير التعميم العالي والبحث العممي
 أ.د عبد الباقي بن زيان

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ميندس دولة في شيادة لنيل البيداغوجي البرنامج يحّدد الذي 2021ديسمبر  02المؤرخ في  1358ممحق القرار رقم 

  بالمدرسة الوطنية المتعددة التقنيات بوىران شبكات و اتصاالت سمكية و السمكية "اتصاالت سمكية والسمكية" تخصص 
 

 1الضذاصي س 
 

 املعامل

 اصبوع( 15اذتجه الضاعي الضذاصي )

 وحذة اليعليه وت
 زديةاعنال ف اجملنوع

ــال  اعنـــــــــــــــــــــــــــ

 تطبيكية
 دروس اعنال املوجَة

 وحذات التعليه االصاصية      

  1.1وت أ  30صا 67 30صا 67 30صا 67 00صا110 30صا312 8

 قاعذة املعطيات   30صا22 30صا22 30صا22 00صا30 30صا97 3

 شبكة املؤصضة 30صا22 30صا22 30صا22 00صا40 30صا107 2
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 بززتة األىظنة 30صا22 30اص22 30صا22 00صا40 30صا107 3

 2.1وت أ  00صا45 00صا45  00صا100 00صا190 2

 حتليل و معادتة املوجات   30صا22 30صا22  00صا50 00صا95 1

 الربزتة ارتطية   30صا22 30صا22  00صا50 00صا95 1

 وحذات التعليه امليَجية

 1وت و  30صا22 30صا22 30صا22 00صا60 30صا127 2

 بززتة متطورة   30صا22 30صا22 30صا22 00اص60 30صا127 2

 وحذات التعليه االفكية

 1وت أ ف  00صا45   00صا27 00صا72 2

 1اإلتصال الصفوي و الكتابي  30صا22   30صا13 00صا 36 1

 1اللػة اإلجنليشية  30صا22   30صا13 00صا36 1

 وحذات التعليه اإلصتكصافية                      

 1وت إ     00صا30 00صا30 1

 يف امليذاٌ املَين )اصبوع واحذ   1تزبص     00صا30 00صا30 1

 1زتنوع الضذاصي س 00صا180 00صا135 00صا90 00صا327 00صا732 15

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 0داسً س الس

   

 املعامل

 اصبوع( 15اذتجه الضاعي الضذاصي )

 وحذة التعليه وت
 اعنال فزدية اجملنوع

اعنال 

 تطبيكية
 دروس اعنال املوجَة

 وحذات التعليه االصاصية      

30صا347 8 00صا100  30صا 67  00صا 90  00صا 90   2وت أ  

00صا70 2 00صا25  30صا22   30صا22   التٍيذصة أىظنة االتصا 

30صا92 2 00صا25  30صا22  30صا22  30صا22   تكيولوجيا الواب 

30صا92 2 00صا25  30صا22  30صا22  30صا22   بززتة متطورة لألىظنة 

30صا92 2 00صا25  30صا22  30صا22  30صا22   2شبكة املؤصضة  

 وحذات التعليه امليَجية      

30صا182 4 00صا70  00صا45  30صا22  00صا45   2و ت و  

30صا97 1 00صا30  30صا22  30صا22  30صا22   الويب الذاللي 

00صاصا85 3 00صا40  30صا22  30صا22    اذتوصبة املتواسية و املوسعة 

 وحذات التعليه االفكية

30صا104 3 00صا37  30صا67     2وت ا ف  

30صا39 1 00صا17  30صا22     اإلبذاع و املكاولتية 

30صا32 1 00صا10  30صا22     2كتابي  االتصال الصفوي و ال 

30صا32 1 00صا10  30صا22     2اللػة اإلجنليشية  

 
 وحذات التعليه االصتكصافية     

00صا30 1 00صا30   2وت إ     

00صا30 1 00صا30   يف امليذاٌ املَين )اصبوع واحذ 2تزبص     

30صا664 16 00صا237  30صا112  30صا112  30صا202   2زتنوع الضذاصي س  

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 3الضذاصي س 

 

 املعامل

 اصبوع( 15اذتجه الضاعي الضذاصي )

 وحذة اليعليه وت
 اعنال فزدية اجملنوع

اعنال 

 تطبيكية
 دروس اعنال املوجَة

 يةوحذات التعليه االصاص      

 3وت أ  00صا90 30صا22 00صا90 00صا90 30صا292 10

 تطويز التطبيكات اليكالة 30صا22  30صا22 00صا24 00صا69 2

 قاعذة املعطيات املتطورة 30صا22 30صا22 30صا22 00صا22 30صا89 3

 تكيولوجيا الصبكات الالصلكية 30صا22  30صا22 00صا22 00صا67 2
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 إرصال الزقني و البصزي 30اص22  30صا22 00صا22 00صا67 3

 وحذات التعليه امليَجية      

 3و ت و 30صا67 00صا45 30صا67 00صا70 00صا250 3

 التصكيل و املزاقبة االصاصية 30صا22 30صا22 30صا22 00صا20 30صا87 1

 الذكاء االصطياعي 30صا22  30صا22 00صا30 00صا75 1

 يذصة املعلوماتٍ 30صا22 30صا22 30صا22 00صا20 30صا87 1

 وحذات التعليه االفكية

 3وت ا ف  00صا45   00صا27 00صا72 2

 3اللػة اإلجنليشية  30صا22   00صا13 30صا35 1

 3اللػة االتصال الصفوي و الكتابي  30صا22   00صا14 30صا36 1

 
 وحذات التعليه االصتكصافية     

 3وت إ      00صا80 00صا80 1

 يف امليذاٌ املَين )اصبوع واحذ 3تزبص     00صا80 00صا80 1

30صا694 16 00صا267  30صا157  30صا67  30صا202  3زتنوع الضذاصي س    

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 4الضذاصي س 

 

 املعامل

 اصبوع( 15ضاعي الضذاصي )اذتجه ال

 وحذة اليعليه وت
 اعنال فزدية اجملنوع

اعنال 

 تطبيكية
 دروس اعنال املوجَة

 وحذات التعليه االصاصية      

 4وت أ  00صا90 30صا22 00صا90 00صا90 30صا292 08

 األىظنة املوجَة بارتذمات 30صا22  30صا22 30صا22 30صا67 2

 ٍيذصة االمً 30صا22 30صا22 30صا22 30صا22 00صا90 2

 اىتصار املوجات اهلوائيات وأدوات احملاكاة 30صا22  30صا22 30صا22 30صا67 2

 اىرتىت االدوات 30صا22  30صا22 30صا22 30صا67 2

 وحذات التعليه امليَجية      

 4و ت و  30صا67 00صا45 00صا45 00صا70 30صا227 5

 صة االىظنة ادتػزافيةٍيذ 30صا22 30صا22  00صا23 00صا68 2

 البياىات الطدنة 30صا22  30صا22 00صا23 00صا68 1

 إدارة املصاريع 30صا22 30صا22 30صا22 00صا24 30صا91 2

 وحذات التعليه االفكية

 4وت ا ف  30صا22   00صا45 30صا67 1

 30صا22   00صا45 30صا67 1
الكاىوٌ املطبل على تكيولوجيا املعلومات 

 و اإلتصاالت

 
 وحذات التعليه االصتكصافية     

 4وت إ      00صا80 00صا80 1

 يف امليذاٌ املَين )اصبوع واحذ 4تزبص     00صا80 00صا80 1

 4زتنوع الضذاصي س  00صا180 30صا67 00صا135 00صا285 30صا667 15

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 5الضذاصي س 

   

 املعامل

 اصبوع( 15اذتجه الضاعي الضذاصي )

 وحذة اليعليه وت
 اعنال فزدية اجملنوع

اعنال 

 تطبيكية
 دروس اعنال املوجَة

 وحذات التعليه االصاصية      

 5وت أ 30صا67 30صا22 00صا45 00صا60 00صا195 6

 أمً الصبكات و اإلتصاالت 30صا22  30صا22 00صا20 00صا65 2

 بزامج التضيري املتكاملة 30صا22  30صا22 00صا20 00صا65 2

 اىظنة املطنية 30صا22 30صا22  00صا20 00صا65 2

 وحذات التعليه امليَجية      
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 5و ت و  30صا67 30صا22 30صا67 00صا60 30صا217 6

 اذتوصبة  الضخابية و اإلفرتاضية 30صا22  30صا22 00صا20 00صا65 3

 إدارة تكيولوجيا خذمات املعلومات 30صا22  30صا22 00صا20 00صا65 1

 التعله اآللي 30صا22 30صا22 30صا22 00صا20 30صا87 2

 وحذات التعليه االفكية

 5وت ا ف  00صا45  00صا45 00صا50 00صا140 3

 التعاوىي العنل 30صا22  30صا22 00صا25 00صا70 2

 تبادل املعطيات احملوصبة 30صا22  30صا22 00صا25 00صا70 1

 
 وحذات التعليه االصتكصافية     

 5و ت إ  / / / / / /

 5زتنوع الضذاصي س  00صا180 00صا45 30صا157 00صا170 30صا552 15

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 6الضذاصي س 

   

 وحذة التعليه اصبوع( 15اذتجه الضاعي الضذاصي ) املعامل

 وحذات التعليه االصتكصافية اعنال فزدية اجملنوع 

3 150h00 150h00  6و ت إ 

3 150h 150h00 ) تزبص يف امليذاٌ املَين ) شَز واحذ 

12 450h00 450h00  6و ت  و 

12 450h00 450h00 مصزوع ىَاية الذراصة 

15 600h00 600h00  6زتنوع الضذاصي س 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ميندس دولة شيادة لنيل البيداغوجي البرنامج يحّدد، 2021ديسمبر  02مؤرخ في  1359قــرار رقم 

 بالمدرسة الوطنية المتعددة التقنيات بوىران ىندسة الطرائقتخصص  ئقىندسة الطرافي  
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 المتضّمف 1999أبريل سنة  4الموافق  1419ذي الحجة عاـ  18المؤّرخ في  05-99بمقتضى القانوف رقـ  -

 .المعّدؿ والمتّمـ القانوف التوجييي لمتعميـ العالي،
 والمتضمف 1971 سنة غشت 25 الموافق 1391عاـ  رجب 4في المؤّرخ 71- 219 رقـ المرسـووبمقتضى  -

 .تنظيـ الدروس لمحصوؿ عمى شيادة ميندس، المعدؿ والمتمـ
 2021 سنة يوليو 7الموافق  1442ذي القعدة عاـ  26المػؤرخ في  281-21وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 عدؿ.ضمف تعييف أعضاء الحكومة، المالمت
 سنة أكتوبر 29 الموافق 1433ذي الحّجة عاـ  13 في المؤّرخ 12-376 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ -

 متعددة وطنية  مدرسة إلى بوىراف  التكنولوجي التعميـ  ألساتذة العميا المدرسة تسمية تغيير  والمتضمف 2012
 بوىراف. التقنيات

 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األّوؿ عاـ  18خ في المؤرّ  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 ير التعميـ العالي والبحث العممي.الذي يحدد صالحيات وز 

 17في  عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لممدارس العميا في العموـ والتكنولوجيا، المؤرخ بناءً  -
 .2021سبتمبر

 

 ُيـقـــــّرر
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" ىندسة الطرائق" تخصص " ىندسة الطرائق"البرنامج البيداغوجي لنيل شيادة ميندس دولة في  يحّدد المادة األولـى:
 بالمدرسة الوطنية المتعددة التقنيات بوىراف، طبقا لممحق ىذا القرار.

تطبػػق أحكػػاـ ىػػػذا القػػرار عمػػى دفعػػات الطمبػػػة المسػػجميف فػػي الطػػور الثػػػاني بالمدرسػػة الوطنيػػة المتعػػػددة  :2المــــادة 
 .2022-2021مف السنة الجامعية نيات بوىراف ، ابتداءً التق

يكمػف المػدير العػاـ لمتعمػيـ والتكػويف ومػدير المدرسػة الوطنيػة المتعػددة التقنيػات بػوىراف كػّل فيمػا يخّصػو،  :3المــادة 
 بتطبيق ىذا القرار الذي ينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي

 2021سمبر دي 02 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 ميندس  شيادة لبيداغوجي لنيلا البرنامج يحّدد الذي 2021ديسمبر  02مؤرخ في  1359 ممحق القرار رقم
 بوىران التقنيات المتعددة الوطنية بالمدرسة الطرائق ىندسة يف

 

 1الضذاصي س 
 

 وحذة التعليه

اذتجه 

الضاعي 

 الضذاصي

 اذتجه الضاعي األصبوعي

 األرصذة املعامل

 ىوع التكييه

 ستاضزة
أعنال 

 موجَة

أعنال 

 تطبيكية

أعنال 

 أخزى
 امتخاٌ متواصل

          التعليه األصاصية وحذات

          )إج/إخ( 1و ت أ 

52 الذيياميك اذتزارية )اذتزارية( 30صا    00 صا   2 30 صا   1  00 صا   60 2 4 40 60 

00 1ميكاىيك الضوائل  صا  45 30 صا   1 30 صا   1  00 صا   55 2 4 40 60 

          )إج/إخ( 2و ت أ 

00 الكينياء العطوية صا  45 30 صا   1 30 ا ص  1  00 صا   55 2 4 40 60 

00 تكزيز البرتول صا  45 30 صا   1 30 صا   1  00 صا   55 2 4 40 60 

00 الصياعيةالطزائل  صا  45 30 صا   1 30 صا   1  00 صا   55 2 4 40 60 

          وحذات التعليه امليَجية

          )إج/إخ( 1و ت و 

30 1عنليات الوحذة  صا   67 30 صا  صا 2 1صا  1   00 صا   25 2 3 40 60 

30 1تكييات التخليل  صا   67 30 صا  صا 2 1صا  1   00 صا   25 2 3 40 60 

          وحذات التعليه االصتكصافية

          )إج/إخ(1و ت إ  

30 1البيئة والتينية املضتذامة  صا   37 30 صا  صا 2  1صا  1   1 1 40 60 

- 1 1 املذة: أصبوع يف الصزكة 1تزبص تطبيكي   -  

          التعليه األفكيةوحذة 

          )إج/إخ(1و ت أ ف

30 1تكييات التعبري والتواصل  صا   22 30 صا  صا 2   1   1 1 40 60 

00 1إعالو آلي  صا  صا 2   30  صا 2   1 1 40 60 

1زتنوع الضذاصي   30 صا  صا 6 30 صا10 14 صا 457   321 صا   18 30 -  -  

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
    2الضذاصي 

      

 وحذة التعليه

اذتجه 

الضاعي 

 الضذاصي

 اذتجه الضاعي األصبوعي

 األرصذة املعامل

 ىوع التكييه

 ستاضزة
أعنال 

 موجَة

أعنال 

 تطبيكية

أعنال 

 أخزى
 امتخاٌ متواصل

          وحذات التعليه األصاصية

          )إج/إخ( 1و ت أ 

52 اىتكال املادة واذتزارة 30صا    00 صا   2 30 صا   1  00 صا   60 2 4 40 60 

00 21ميكاىيك الضوائل  صا  45 30 صا   1 30 صا   1  00 صا   55 2 4 40 60 
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          )إج/إخ( 2و ت أ 

00 الكينياء الالعطوية صا  45 30 صا   1 30 صا   1  00 صا   55 2 4 40 60 

00 البرتوكيناويات صا  45 30 صا   1 30 صا   1  00 صا   55 2 4 40 60 

00 البيوتكيولوجياالطزائل  صا  45 30 صا   1 30 صا   1  00 صا   55 2 4 40 60 

          وحذات التعليه امليَجية

          )إج/إخ( 1و ت و 

30 2عنليات الوحذة  صا   67 30 صا  صا 2 1صا  1   00 صا   25 2 3 40 60 

30 2تكييات التخليل  صا   67 30 صا  صا 2 1صا  1   00 صا   25 2 3 40 60 

          وحذات التعليه االصتكصافية

          )إج/إخ(1و ت إ  

30 2البيئة والتينية املضتذامة  صا   37 30 صا  صا 2  1صا  1   1 1 40 60 

- 1 1 املذة: أصبوع يف الصزكة 2تزبص تطبيكي   -  

          وحذة التعليه األفكية

          )إج/إخ(1و ت أ ف

30 2تكييات التعبري والتواصل  صا   22 30 صا  صا 2   1   1 1 40 60 

00 2إعالو آلي  صا  صا 2   30  صا 2   1 1 40 60 

30 2زتنوع الضذاصي  صا  صا 6 30 صا10 14 صا 457   321 صا   18 30 -  -  

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 3الضذاصي 

 

 وحذة التعليه

اذتجه 

الضاعي 

 الضذاصي

 اذتجه الضاعي األصبوعي

 األرصذة املعامل

 ىوع التكييه

 ستاضزة
أعنال 

 موجَة

أعنال 

 تطبيكية

أعنال 

 أخزى
 امتخاٌ متواصل

          وحذات التعليه األصاصية

          )إج/إخ( 1و ت أ 

30 1تكييات الكياس  صا   67 30 صا  صا3 1    00 صا   60 2 4 40 60 

52 1اذتزكية واذتفش  30صا    30 صا  صا2 1    00 صا   55 2 4 40 60 

          )إج/إخ( 2و ت أ 

52 الكينياء الكَزبائية 30صا    30 صا  صا2 1    00 صا   50 2 4 40 60 

52 1معادتة األصطح  30صا    30 صا  صا2 1    00 صا   50 2 4 40 60 

          وحذات التعليه امليَجية

          )إج/إخ( 1و ت و 

30صا  37 1عنليات الفصل بالػصاء  30  1 صا  صا   1 00 صا   25 2 3 40 60 

52 1ستاكاة وتصنيه العنليات الصياعية  30صا    30 صا  صا 2  1   00 صا   25 2 3 40 60 

: املفاعالت املتجاىضة 1ٍيذصة التفاعل 

 واملفاعالت غري املجالية
00صا  45  30 صا   1  30 صا   1 00 صا   25 2 3 40 60 

          وحذات التعليه االصتكصافية

          )إج/إخ(1و ت إ  

30صا  37 اليفايات الضائلة والػاسية  30 صا  صا1 1  صا 2    1.5 1.5 40 60 

 60 40 1 1 املذة: أصبوعاٌ يف الصزكة  3تطبيكي تزبص 

          وحذة التعليه األفكية

          )إج/إخ(1و ت أ ف

00صا  15 1اللػة اإلجنليشية العلنية والتكيية  صا 2   1 صا   1 1 40 60 

00صا  30 1التخكه والربزتة  صا 2 2 صا     1.5 1.5 40 60 

30صا  442 3زتنوع الضذاصي  30صا 12  صا10  صا 296 7 صا   17 30 -  -  

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 4الضذاصي 

 

 وحذة التعليه

اذتجه 

الضاعي 

 الضذاصي

 اذتجه الضاعي األصبوعي

 األرصذة املعامل

 ىوع التكييه

 اضزةست
أعنال 

 موجَة

أعنال 

 تطبيكية
 امتخاٌ متواصل أعنال أخزى

          وحذات التعليه األصاصية

          )إج/إخ( 1و ت أ 

30 2تكييات الكياس صا   67 30 صا  صا3 1    00 صا   60 2 4 40 60 
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52 2اذتزكية واذتفش  30صا    30 صا  صا2 1    00 صا   55 2 4 40 60 

          )إج/إخ( 2و ت أ 

52 تآكل 30صا    30 صا  صا2 1    00 صا   50 2 4 40 60 

52 2معادتة األصطح  30صا    30 صا  صا2 1    00 صا   50 2 4 40 60 

          وحذات التعليه امليَجية

          )إج/إخ( 1و ت و 

30صا  37 2عنليات الفصل بالػصاء  30  1 صا  صا   1 00 صا   25 2 3 40 60 

52 منذجة وحتضني العنليات 30صا    30 صا  صا 2 1    00 صا   25 2 3 40 60 

00صا  45 املواد والتوصيفات واالصتدذامات  30 صا   1  30 صا   1 00 صا   25 2 3 40 60 

          وحذات التعليه االصتكصافية

          )إج/إخ(1و ت إ  

30صا  37 اليفايات الصلبة  30 صا  صا1 1  صا 2    1.5 1.5 40 60 

 60 40 1 1 املذة: أصبوعاٌ يف الصزكة  4تزبص تطبيكي 

          وحذة التعليه األفكية

          )إج/إخ(1و ت أ ف

00صا  15 2اللػة اإلجنليشية العلنية والتكيية  صا 2   1 صا   1 1 40 60 

00صا  30 2التخكه والربزتة  صا 2 2 صا     1.5 1.5 40 60 

30صا  442 4زتنوع الضذاصي  30صا 12  صا12  صا 296 5 صا   17 30 -  -  

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 

 5الضذاصي 
 

 وحذة التعليه

اذتجه 

الضاعي 

 الضذاصي

 اذتجه الضاعي األصبوعي

 األرصذة املعامل

 ىوع التكييه

 ستاضزة
ال أعن

 موجَة

أعنال 

 تطبيكية
 امتخاٌ متواصل أعنال أخزى

          وحذات التعليه األصاصية

          )إج/إخ( 1و ت أ 

52 عياصز الطاقة 30صا    30 صا  00  2 صا 1  صا   65 3 6 40 60 

52 اإلدارة وادتودة 30صا    30 صا  00  2 صا 1  صا   60 3 6 40 60 

          )إج/إخ( 2و ت أ 

00صا  60 مفاعالت متعذدة األطوار: 2التفاعل  ٍيذصة 00  2 صا 2 صا  صا   65 2 4 40 60 

52 أجَشة االصتصعار 30صا    30 صا  00 2 صا  1  صا   45 3 6 40 60 

          وحذات التعليه امليَجية

          )إج/إخ( 1و ت و 

52 الصياغة الكينيائية 30صا    30 صا  00 2 صا  1  صا   25 2 3 40 60 

52 لصياىة الصياعية والضالمةا 30صا    30 صا  00 2 صا  1  صا   25 2 3 40 60 

          وحذات التعليه االصتكصافية

          )إج/إخ(1و ت إ  

22 الكينياء ارتطزاء والطاقة املتجذدة 30صا    30 صا   1   00 صا   2 1 1 40 60 

          وحذة التعليه األفكية

          )إج/إخ(1و ت أ ف

صا 15 3اللػة اإلجنليشية العلنية والتكيية  00   1 صا  صا   2 1 1 40 60 

صا 315 5زتنوع الضذاصي  صا 11  صا 6  صا 6   00 صا   319 17 30   
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 6 ذاصيالض
 

 املعامل األرصذة اذتجه الضاعي الضذاصي 

 12 24 350 أعنال أخزى

 05 06 250 تزبص تطبيكي

 17 30 600 6زتنوع الضذاصي 
ــــ ــــ ـــ ــــ ــــــــــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ـــــــــ ـــ ــــ ــــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ـــــ ـــــ ـــ  ــــ
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ميندس دولة في"الطاقات  ادةشي لنيل البيداغوجي البرنامج يحّدد، 2021ديسمبر  02مؤرخ في  1360قــرار رقم 
 المتجددة" تخصص "الطاقات المتجددة" بالمدرسة الوطنية العميا لمطاقات المتجددة والبيئة والتنمية المستدامة

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
ف المتضمّ  1999أبريل سنة  4الموافق  1419ذي الحجة عاـ  18المؤّرخ في  05-99بمقتضى القانوف رقـ  -

 المعّدؿ والمتّمـ. القانوف التوجييي لمتعميـ العالي،
 والمتضمف 1971 سنة غشت 25 الموافق 1391عاـ  رجب 4في  المؤّرخ 71- 219 رقـ وبمقتضى المرسـو -

 ، المعدؿ والمتمـ.نظيـ الدروس لمحصوؿ عمى شيادة ميندست
 2021 يوليو سنػة 7الموافق  1442ذي القعدة عاـ  26المػؤرخ في  281-21وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 ضمف تعييف أعضاء الحكومة، المعدؿ.المتو 
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األّوؿ عاـ  18المؤّرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
 2020سنة  يونيو 8الموافق  1441شواؿ عاـ  16مؤّرخ في ال 152-20وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .والمتضمف إنشاء المدرسة الوطنية العميا لمطاقات المتجددة والبيئة والتنمية المستدامة
  17عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لممدارس العميا في العموـ والتكنولوجيا، المؤرخ في بناءً  -

 .2021سبتمبر
 ّررُيـقـــــ

 

يحػػّدد البرنػػامج البيػػداغوجي لنيػػل شػػيادة مينػػدس دولػػة فػػي" الطاقػػات المتجػػددة " تخصػػص" الطاقػػات  المــادة األولـــى:
المتجػػػددة "بالمدرسػػػة الوطنيػػػة العميػػػا لمطاقػػػات المتجػػػددة والبيئػػػة و التنميػػػة المسػػػتدامة، طبقػػػا لممحػػػق ىػػػذا 

 القرار.
مبة المسجميف في الطور الثاني بالمدرسػة الوطنيػة العميػا لمطاقػات تطبق أحكاـ ىذا القرار عمى دفعات الط :2المــادة 

 .2022-2021المتجددة والبيئة والتنمية المستدامة، ابتداءا مف السنة الجامعية
ـــادة  يكمػػف المػػدير العػػاـ لمتعمػػيـ والتكػػويف ومػػديرة المدرسػػة الوطنيػػة العميػػا لمطاقػػات المتجػػددة والبيئػػة والتنميػػة  :3المـ

كػػّل فيمػػا يخّصػػو، بتطبيػػق ىػػذا القػػرار الػػذي ينشػػر فػػي النشػػرة الرسػػمية لمتعمػػيـ العػػالي والبحػػث المسػػتدامة، 
 .العممي

 2021ديسمبر  02 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 ميندس دولة في شيادة لنيل البيداغوجي البرنامج يحّدد الذي 2021ديسمبر  02مؤرخ في  1360ممحق القرار رقم 
 مة"الطاقات المتجددة "تخصص" الطاقات المتجددة "بالمدرسة الوطنية العميا لمطاقات المتجددة، البيئة والتنمية المستدا

 

 الضية األوىل مً الطور الجاىي:

 1الضذاصي س
 

 

    

 

 وحذة التعليه

اذتجه 

الضاعي 

 الضذاصي

 اذتجه الضاعي األصبوعي

 األرصذة املعامل

  ىوع التكييه

 ستاضزة
أعنال 

 موجَة

أعنال 

 تطبيكية

أعنال 

 أخزى
  امتخاٌ متواصل

           وحذات التعليه األصاصية

           )إج/إخ( 1و ت أ 

  67H30 3H00 1H30  57H30 3 5 40% 60% مكاىيك ااملوائع

  45H00 1H30 1H30  55H00 3 4 40% 60% الذيياميكا اذتزارية التطبيكية
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           )إج/إخ( 2و ت أ 

  82H30 2H00 1H30 2H00 67H30 4 6 40% 60% اآلالت الكَزبائية

  45H00 1H30 1H30  55H00 3 4 40% 60% الصبكات الكَزبائية

           وحذات التعليه امليَجية

           )إج/إخ( 1و ت و 

  45H30 1H30  1H30 55H00 2 4 60% 40% حضاب علني و بززتة

  45H00 1H30  1H30 30H00 2 3 50% 50% موارد الطاقات املتجذدة

   50H00 1 2 100%     1ورشة 

           وحذات التعليه االصتكصافية

           )إج/إخ(1و ت إ  

  22H30 1H30   02H30 1 1  100% علوو املادة

           وحذة التعليه األفكية

           )إج/إخ(1و ت أ ف

  22H30 1H30   02H30 1 1  100% 1لػةإجنليشية

    375H00 14H00 6H00 5H00 375H00 20 30 1زتنوع الضذاصي 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 الضية األوىل مً الطور الجاىي:

 2الضذاصي س
 

 وحذة التعليه

اذتجه 

الضاعي 

 الضذاصي 

 اذتجه الضاعي األصبوعي

 األرصذة املعامل

 ىوع التكييه

أعنال  ستاضزة

 موجَة

 أعنال

 تطبيكية

أعنال 

 أخزى

 امتخاٌ متواصل

          وحذات التعليه األصاصية

          )إج/إخ( 1و ت أ 

 75H00 2H00 1H30 1H30 62H30 4 6 40% 60% لكرتوىيك الكوةإ

 75H00 2H00 1H30 1H30 62H30 4 6 40% 60% أتوماتيك وآليات

 67H30 3H00 1H30  57H30 3 5 40% 60% ىكل اذتزارة

          وحذات التعليه امليَجية

          )إج/إخ( 1و ت و 

 45H00 1H30  1H30 30H00 1 3 50% 50% مايكزوبزوصيضور و مايكزوكيرتولز

 45H00 1H30  1H30 30H00 2 3 50% 50% حتويل الطاقات املتجذدة

  22H30   1H30 52H30 2 3 100%    موائع و حزارة  .ت.أ     

  50H00 1 1 100%     2ورشة 

          وحذات التعليه االصتكصافية

          )إج/إخ(1و ت إ  

 22H30 1H30   02H30 1 1  100% بيئة و تينية مضتذامة

  25H00 1 1 100%     1 تزبص

          وحذة التعليه األفكية

          )إج/إخ(1و ت أ ف

 22H30 1H30   02H30 1 1  100% 2لػة إجنليشية 

   375H00 13H00 4H30 7H30 375H00 20 30 2زتنوع الضذاصي 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 الضية الجاىية مً الطور الجاىي:

 3الضذاصي س
 

 

    

 وحذة التعليه

اذتجه 

ي الضاع

 الضذاصي

 اذتجه الضاعي األصبوعي

 األرصذة املعامل

 ىوع التكييه

 ستاضزة
أعنال 

 موجَة

أعنال 

 تطبيكية
 امتخاٌ متواصل أعنال أخزى

          وحذات التعليه األصاصية

          )إج/إخ( 1و ت أ 

 45H00 1H30 1H30  55H00 3 4 40% 60% تصنيه وحتضني كفاءة  احملطات  الكَزوضوئية 

تصنيه وحتضني كفاءة  ستطات  إىتاج الكَزباء 

 بتوربييات الزياح
45H00 1H30 1H30  55H00 3 4 40% 60% 

 60H00 2H00  2H00 65H00 3 5 40% 60% الطاقة يف املبيى
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          وحذات التعليه امليَجية

          )إج/إخ( 1و ت و 

 45H00 1H30  1H30 55H00 2 4 50% 50% منذجة وحتضني كفاءة االىظنة الطاقوية

 45H00 1H30  1H30 30H00 2 3 40% 60% ختشيً الطاقة

 45H00 1H30 1H30  30H00 2 3 40% 60% دراصة ىظزية وىكيولوجية للواقط الصنضية اذتزارية

 45H00 1H30  1H30 30H00 2 3 50% 50% تكيولوجية ارتلية الصنضية 

  50H00 1 2 100%     3ورشة 

          التعليه االصتكصافيةوحذات 

          )إج/إخ(1و ت إ  

 22H30 1H30   02H30 1 1  100% إقتصاد املؤصضة

          وحذة التعليه األفكية

          )إج/إخ(1و ت أ ف

 22H30 1H30   02H30 1 1  100% 3لػةإجنليشية 

   375H00 14H00 4H30 6H30 375H00 20 30 3زتنوع الضذاصي 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 الضية الجاىية مً الطور الجاىي:

 4الضذاصي س
 

 
    

 وحذة التعليه

اذتجه 

الضاعي 

 الضذاصي 

 اذتجه الضاعي األصبوعي

 األرصذة املعامل

 كييهىوع الت

أعنال  ستاضزة

 موجَة

أعنال 

 تطبيكية

أعنال 

 أخزى

 امتخاٌ متواصل

          وحذات التعليه األصاصية

          )إج/إخ( 1و ت أ 

تصنيه ودراصة كفاءة  ستطات اىتاج 

 الكَزباء برتكيش الطاقة الصنضية
45H00 1H30  1H30 55H00 3 4 50% 50% 

ل تصنيه ودراصة كفاءة اىظنة حتوي

 الطاقة اذتزارية
45H00 1H30  1H30 55H00 3 4 50% 50% 

 45H00 1H30 1H30  55H00 3 4 40% 60% الكتلة اذتيوية وتكيولوجية الػاس اذتيوي

          )إج/إخ( 2و ت أ 

 45H00 1H30  1H30 55H00 3 4 40% 60% التخكه يف اىظنة الطاقات املتجذدة

 45H00 1H30 1H30  30H00 3 3 40% 60% الكَزبائية إدماج الطاقات املتجذدة يف الصبكة

          وحذات التعليه امليَجية

          )إج/إخ( 1و ت و 

  22H30   1H30 27H30 2 2 100% أىظنة حتويل الطاقات املتجذدة .ت.أ

 45H00 1H30 1H30  5H00 2 2 50% 50% الذكاء اإلصطياعي يف األىظنة الطاقوية

 37H30 1H30  1H00 12H30 2 2 50% 50% تزتضات و ومصػال

  50H00 1 2 100%     4ورشة 

          وحذات التعليه االصتكصافية

          )إج/إخ(1و ت إ  

 22H30 1H30   2H30 1 1  100% االقتصاد الذائزي

  25H00 1 1 100%     2تزبص 

          وحذة التعليه األفكية

          )إج/إخ(1و ت أ ف

 22H30 1H30   2H30 1 1  100% 4لػةإجنليشية 

   375H00 13H30 4H30 7H00 375H00 25 30 4زتنوع الضذاصي 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 :الضية الجالجة مً الطور الجاىي

 5الضذاصي س
 

 وحذة التعليه

اذتجه 

الضاعي 

 الضذاصي

 اذتجه الضاعي األصبوعي

 األرصذة املعامل

 ىوع التكييه

 ستاضزة
أعنال 

 موجَة
 أعنال تطبيكية

أعنال 

 أخزى
 امتخاٌ متواصل

          وحذات التعليه األصاصية

          )إج/إخ( 1و ت أ 

ية حتضني الكفاءة التكيبة و اإلقتصاد

 لألىظنة الطاقوية اهلجيية
45H00 1h30  1h30 55H00 3 4 50% 50% 

 45H00 1h30 1h30  55H00 3 4 40% 60% إدارة املصاريع وحتليل دورة اذتياة

 45H00 1h30 1h30  55H00 3 4 40% 60% جودة الطاقة الكَزبائية

 45H00 1h30 1h30  55H00 3 4 40% 60% الصبكات الصػرية والصبكات الذكية

وصياىة األىظنة  ,تصديص ,مزاقبة

 الطاقوية
45h00 1h30  1h30 55H00 3 4 50% 50% 

          وحذات التعليه امليَجية

          )إج/إخ( 1و ت و 

  30h00   2H00 45H00 2 3 100% :املكاوالتية وإىصاء شزكة ىاشئة1ورشة

  30h00   2H00 20H00 2 2 100% :دراصة ٍيذصية ملصزوع2ورشة

  22h30   1H30 2H30 2 1 100% تذقيل الطاقة

          وحذات التعليه االصتكصافية

          )إج/إخ(1و ت إ  

 22H30 1H30   2H30 1 1  100% التكيني&اإلىتكال الطاقوي والتصزيع

  25H00 1 1 100%     توجَات تكيولوجية

          وحذة التعليه األفكية

          )إج/إخ(1و ت أ ف

 22H30 1H30   2H30 1 1  100% البخح الوثائكي والصياغة العلنية

 22H30 1H30   2H30 1 1  100% لفكزية و األخالقياتاامللكية  ,اإلبتكار

   375H00 12H00 4H30 08H30 375H00 25 30 5زتنوع الضذاصي 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 الضية الجالجة مً الطور الجاىي:

 6الضذاصي س
    

  اذتجه الضاعي األرصذة املعامل

 عنل خاص 425 17 08

 تذريب يف الصزكة 125 05 05

 املؤمتزات 100 04 02

 تأطري 100 04 02

 6زتنوع الضذاصي  750 30 17

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يتضمن اإلعالن عن نتائج الّدورة األولى، 2021ديسمبر  2مؤّرخ في  1361رقم قــرار 

 لمحصول عمى الّتأىيل الجامعي
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، المتضّمف 1999أفريل سنة  4الموافق  1419ـ ذي الحجة عا 18المؤّرخ في  05-99بمقتضى القانوف رقـ  -

 .القانوف التوجييي لمتعميـ العالي، المعّدؿ والمتّمـ
 2021يوليو سنة  7الموافق  1442ذو القعدة عاـ  9المؤّرخ في  281-21وبمقتضى المرسوـ الّرئاسي رقـ  -

 .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة،المعّدؿ
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يوليو سنة  23الموافق  1422جمادى األولى عاـ  2المؤّرخ في  208-01وبمقتضى المرسوـ الّتنفيذي رقـ  -
 .، يحدد صالحيات الييئات الجيوية و الّندوة الوطنية لمجامعات و تشكيميا وسيرىا2001

، 2001الموافق أوؿ أكتوبر سنة  1422رجب عاـ  13المؤّرخ في  293-01 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ -
التكويف التي يقوـ بيا أساتذة التعميـ والتكويف العالييف ومستخدمو البحث وأعواف عموميوف يتعمق بمياـ التعميـ و 

 .باعتبارىا عمال ثانويا، المتّمـآخروف 
، 2008ماي سنة  3الموافق  1429ربيع الثاني عاـ  27المؤّرخ في  130-08وبمقتضى المرسوـ الّتنفيذي رقـ  -

 .اذ الباحثف األساسي الخاص باألستالمتضّمف القانو 
، 2008ماي سنة  3الموافق  1429ربيع الثاني عاـ  27المؤّرخ في  131-08وبمقتضى المرسوـ الّتنفيذي رقـ  -

 .وف األساسي الخاص بالباحث الدائـالمتضّمف القان
جانفي سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤّرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ الّتنفيذي رقـ  -

 .العالي و البحث العممي يحّدد صالحيات وزير الّتعميـ، الذي 2013
جانفي سنة  28الموافق  1442جمادى الثانية عاـ  14المؤّرخ في  50-21وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .، الذي يحّدد شروط وكيفيات الحصوؿ عمى الّتأىيل الجامعي2021
الذي يحّدد كيفيات تطبيق األحكاـ المتعمقة ، 2021جويمية سنة  14المؤرخ في  804وبمقتضى القرار رقـ  -

 بالحصوؿ عمى التأىيل الجامعي.
وبناء عمى محاضر رؤساء الّمجاف الجيوية لمتأىيل الجامعي المتضمنة نتائج تقييـ ممفات المترشحيف لمحصوؿ  -

   .عمى التأىيل الجامعي
 ُيـقـــــّرر

 

سػػاتذة البػػاحثيف قسػػـ "ب" المبّينػػة أسػػماؤىـ فػػي ممحػػق ىػػذا يعتبػػر األسػػاتذة المحاضػػريف قسػػـ "ب" واأل المــادة األولــى:
 القرار مؤّىميف لمّترقية إلى رتبتي أستاذ محاضر قسـ "أ" وأستاذ بحث "قسـ "أ".

يكمف مدير الموارد البشرية و مدراء المؤّسسات الجامعية و البحثيػة، كػّل فيمػا يخّصػو، بتنفيػذ محتػوى ىػذا  :2المادة 
 .02/12/2021عولو إبتداء مف تاريخ القرار و الذي يسري مف

 ينشر ىذا القرار في الّنشرة الّرسمية لمّتعميـ العالي و البحث العممي. :3المادة 
 2021ديسمبر  02 فيحرر بالجزائر 

 وزير التعميم العالي والبحث العممي
 أ.د عبد الباقي بن زيان

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 لمحصول عمى الّتأىيل الجامعي تضمن اإلعالن عن نتائج الّدورة األولى، الم2021ديسمبر  2مؤّرخ في ال 1361ممحق القرار رقم 

 

 محصول عمى التأىيل الجامعي، حسب الترتيب اإلستحقاقي،قائمة األساتذة المحاضرين قسم "ب" واألساتذة الباحثين قسم "ب" المؤىمين ل /1
 بعنوان الّمجنة الجيوية لمتأىيل الجامعي لمشرق:    

 

 لجنة اإلعالم اآللي: -1
 

 الشعبة المؤسسة اإلسم والمقب  الرقم
 إعالـ آلي جامعة ورقمة فاروؽ زيتوني 01
 إعالـ آلي 1جامعة سطيف شعباف خنتوت 02
 إعالـ آلي ة باجي مختار عنابةجامع حياة جاللي 03
 إعالـ آلي 3قسنطينة-جامعة صالح بوبنيدر أنور  بوالشحـ 04
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 إعالـ آلي جامعة جيجل خالد خمفاوي  05
 إعالـ آلي جامعة جيجل أحمد عميوة 06
 إعالـ آلي 1جامعة قسنطينة دمحم عبدو بوثمجة 07
 إعالـ آلي جامعة جيجل سموى شطيبي 08
 إعالـ آلي جامعة المسيمة ركاتعبد الباسط ب 09
 إعالـ آلي جامعة العربي التبسي  تبسة عبد المطيف صحراوي  10
 إعالـ آلي جامعة باجي مختار عنابة مراد خطاطبة 11
 إعالـ آلي ميمة -المركز الجامعي عبد الحفيع بوالصوؼ  الصادؽ بف حمادة 12
 ـ آليإعال جامعة باجي مختار عنابة عبد الوحيد عاللقة 13
 إعالـ آلي 1جامعة سطيف شريياف غربي 14

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 لجنة الحقوق: -2

    

 الشعبة المؤسسة اإلسم والمقب  الرقم
 حقوؽ  1جامعة قسنطينة نجيمة عالؽ 01
 حقوؽ  1جامعة باتنة زىور دقايشية 02
 حقوؽ  جامعة خنشمة سميحة مناصرية 03
 حقوؽ  جامعة قالمة مريـ فمكاوي  04
 حقوؽ  جامعة خنشمة مريـ عثماني 05
 حقوؽ  جامعة العربي التبسي تبسة نصر الديف منصر 06
 حقوؽ  جامعة خنشمة مارية زبيري  07
 حقوؽ  جامعة جيجل فاطمة الزىراء بوقطة 08
 حقوؽ  2جامعة سطيف نبيل أيتشعالؿ 09
 حقوؽ  جامعة بسكرة الصالح سقني 10
 حقوؽ  1جامعة قسنطينة سوسف بوصبيعات 11
 حقوؽ  جامعة ورقمة نجاة الداوي  12
 حقوؽ  جامعة قالمة فوزية فتيسي 13
 حقوؽ  جامعة الطارؼ صباح جامل 14
 حقوؽ  جامعة  سوؽ أىراس نادية دردار 15
 حقوؽ  جامعة باجي مختار عنابة سييمة فوناس 16
 حقوؽ  جامعة المسيمة أماؿ دخاف 17

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 لجنة الرياضيات: -3

 

 الشعبة المؤسسة االسم والمقب الرقم
 رياضيات ميمة-المركز الجامعي عبد الحفيع بوالصوؼ صالح الديف ريحاف 01
 رياضيات جامعة قالمة مريـ مراد 02
 رياضيات 1جامعة سطيف إسحاؽ عالية 03
 رياضيات جامعة العربي التبسي  تبسة زوىير ذياب 04
 رياضيات تطبيقية جامعة قالمة مراد غياط 05
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 رياضيات جامعة المسيمة عبد القادر جراد 06
 رياضيات 1جامعة قسنطينة طارؽ حومور 07
 رياضيات جامعة أـ البواقي  سفياف دىيميس 08
 رياضيات المدرسة العميا ألساتذة التعميـ التكنولوجي بسكيكدة وحيدة قيدوشي  09
 رياضيات جامعة قالمة ياسيف بوعطية 10
 رياضيات جامعة برج بوعريريج عمار دربازي  11
 رياضيات 1جامعة قسنطينة ربيعة وىابي حـر دحدوح 12
 رياضيات 3قسنطينة-جامعة صالح بوبنيدر الحسف شالبي 13
 رياضيات المدرسة العميا ألساتذة التعميـ التكنولوجي بسكيكدة سارة غمراني 14
 رياضيات راسجامعة  سوؽ أى كريمة بوصيود 15
 رياضيات جامعة الطارؼ أسماء كركار 16
 رياضيات 1جامعة قسنطينة نياد تنيو 17
 رياضيات 2جامعة باتنة سارة عصماف 18
 رياضيات جامعة الطارؼ عمار شيدوح 19
 رياضيا ت تطبيقية 2جامعة باتنة جماؿ عايد 20

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 لجنة عمم البيئة وعمم األحياء المائية البحرية والقارية: -4

    

 الشعبة المؤسسة االسم والمقب الرقم
 بيئة و المحيط جامعة  سوؽ أىراس مناع محسف 01
 بيئة و المحيط جامعة بسكرة يافلبوز إسم 02
 بيئة و المحيط ميمة -المركز الجامعي عبد الحفيع بوالصوؼ  براىمية حفيع 03
 عمـ األحياء المائية البحرية والقارية جامعة ورقمة قزي ربيع 04

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 لجنة العموم االجتماعية: -5

    

 الشعبة المؤسسة االسم والمقب  الرقم
 عمـ اإلجتماع-عمـو اجتماعية 2جامعة قسنطينة سياـ قوت 01
 عمـ اإلجتماع-عمـو اجتماعية جامعة برج بوعريريج غنية بمعربي 02
 عمـ النفس-العمـو االجتماعية جامعة قالمة ة بوتفنوشاتحميد 03
 عمـ النفس-العمـو االجتماعية جامعة برج بوعريريج عبدالناصر تزكرات 04
 عمـ النفس-العمـو االجتماعية جامعة جيجل فيروز جردير 05
 عمـ النفس-العمـو االجتماعية جامعة سكيكدة سمير محند 06
 أرطوفونيا-العمـو االجتماعية  ـ البواقيجامعة أ  إبتساـ الحسني 07
 عمـ اإلجتماع-عمـو اجتماعية 1جامعة باتنة ساعد ىماش 08
 عمـ اإلجتماع-عمـو اجتماعية جامعة سكيكدة العيد عماد 09
 فمسفة-العمـو االجتماعية جامعة خنشمة مريـ وفاء مداسي 10
 تماععمـ اإلج-عمـو اجتماعية جامعة  الوادي يعقوب سالـ  11
 أرطوفونيا-العمـو االجتماعية  2جامعة سطيف صفية بوفاسة 12
 عمـو التربية-العمـو اإلجتماعية  جامعة ورقمة نور الديف غندير 13
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 عمـ اإلجتماع-عمـو اجتماعية جامعة برج بوعريريج فتيحة خباش 14
 عمـ اإلجتماع-عمـو اجتماعية جامعة سكيكدة وردة لعمور 15
 عمـ النفس-العمـو االجتماعية جامعة أـ البواقي  نيكريمة حيوا 16
 عمـ النفس-العمـو االجتماعية جامعة جيجل عادؿ بوطاجيف 17
 عمـ اإلجتماع-عمـو اجتماعية جامعة العربي التبسي تبسة مناؿ جفاؿ 18
 عمـ النفس-العمـو االجتماعية 2جامعة قسنطينة سميرة مراح 19
 عمـ اإلجتماع-عمـو اجتماعية يجلجامعة ج عبد الرشيد كياس 20
 عمـو التربية -العمـو اإلجتماعية  1جامعة باتنة يمينة صالح 21
 عمـ اإلجتماع-عمـو اجتماعية جامعة ورقمة يمينة قوارح 22
 عمـ النفس-العمـو االجتماعية 2جامعة قسنطينة عمار بف يحي 23
 مـ النفسع-العمـو االجتماعية 2جامعة قسنطينة نبيمة بوودف 24
 فمسفة-العمـو االجتماعية جامعة سكيكدة حمالوي ميتور 25
 عمـو التربية -العمـو اإلجتماعية  2جامعة قسنطينة دمحم مناصرية 26

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 لجنة العموم االقتصادية والتسيير والعموم التجارية: -6

    

 الشعبة المؤسسة االسم والمقب  الرقم
 العمـو االقتصادية جامعة أـ البواقي  ىندة مدفوني 01
 عمـو التسيير جامعة سكيكدة كريمة غياد 02
 عمـو تجارية ميمة-يع بوالصوؼالمركز الجامعي عبد الحف فرياؿ مناؿ عزي  03
 العمـو االقتصادية جامعة جيجل حسف شرايطية 04
 عمـو التسيير جامعة سكيكدة خديجة عرقوب 05
 العمـو االقتصادية جامعة المسيمة لميف عايد 06
 العمـو االقتصادية 1جامعة باتنة نسيمة سابق 07
 العمـو االقتصادية 1جامعة باتنة رمضاف لونانسة 08
 العمـو االقتصادية المركز الجامعي الشييد سي الحواس بريكة بوبكر ساللي 09
 عمـو تجارية جامعة الطارؼ سيد أحمد بوسيف 10
 العمـو االقتصادية جامعة قالمة عز الديف بف شرشار 11
 العمـو االقتصادية جامعة  الوادي خالد احميمو 12
 محاسبةعمـو مالية و  جامعة سكيكدة سياـ بوصبع 13
 عمـو التسيير 1جامعة باتنة امينة بمعيد 14
 العمـو التجارية جامعة بسكرة نجالء نوبمي 15
 عمـو التسيير جامعة قالمة و ليد حفاؼ 16
 العمـو التجارية ميمة-المركز الجامعي عبد الحفيع بوالصوؼ حسينة تريش 17
 العمـو االقتصادية جامعة  سوؽ أىراس مريـ صيد 18
 عمـو التسيير جامعة باجي مختار عنابة ارة  سالمةس 19
 عمـو التسيير المركز الجامعي الشييد سي الحواس بريكة ابراىيـ بف يحي 20
 عمـو التسيير 2جامعة قسنطينة عبد الكريـ بوحادرة 21
 عمـو التسيير 1جامعة سطيف شافية قرفي 22
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 اديةالعمـو االقتص جامعة برج بوعريريج إيماف ماللة 23
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 لجنة الفيزياء: -15
    

 الشعبة المؤسسة اإلسم والمقب  الرقم
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 ياءفيز  1جامعة قسنطينة سفياف سديرة 07
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 فيزياء جامعة ورقمة أحمد عكريش 12
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 فيزياء جامعة المسيمة سمراء نحاوة 22
 فيزياء 1جامعة قسنطينة رضا عواطي 23
 فيزياء جامعة المسيمة سميـ مجبر 24
 فيزياء 1جامعة سطيف حميـ لكحل 25

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 لجنة الكيمياء: -16

    

 الشعبة المؤسسة اإلسم والمقب  الرقم
 كيمياء جامعة خنشمة ـأماني دير  01
 كيمياء المدرسة الوطنية العميا في البيوتكنولوجيا بقسنطينة شمس الديف درابمي 02
 كيمياء جامعة باجي مختار عنابة عبد السالـ بوزينة 03
 كيمياء 1جامعة باتنة سامي خطاؼ 04
 كيمياء جامعة خنشمة رضواف تكواشت 05
 ياءكيم جامعة أـ البواقي  حناف زعتر 06
 كيمياء جامعة العربي التبسي  تبسة وافية بوخدنة 07
 كيمياء جامعة برج بوعريريج طاىر ميخاليف 08
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 كيمياء جامعة باجي مختار عنابة حساف كثير 09
 كيمياء 1جامعة باتنة عبمة صمادي 10
 كيمياء جامعة باجي مختار عنابة نادية بف سيد 11
 ءكيميا جامعة سكيكدة معمر داموس 12
 كيمياء جامعة العربي التبسي تبسة فاطمة الزىراء بف رقعة  13
 كيمياء 1جامعة باتنة نور اليقيف عمراوي  14
 كيمياء 1جامعة باتنة كماؿ زيادي 15

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 لجنة المغات األجنبية األخرى: -17

    

 الشعبة المؤسسة اإلسم والمقب  الرقم
 ترجمة جامعة المسيمة فضيمة عبادو 01
 ترجمة جامعة  الوادي أحمد عناد 02
 ترجمة 1جامعة قسنطينة فيروز شني 03
 ة إيطاليةلغ جامعة باجي مختار عنابة أحالـ درويش 04

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 لجنة المغات الوطنية: -18

 

 الشعبة المؤسسة اإلسم والمقب  الرقم
 دراسات لغوية ميمة -كز الجامعي عبد الحفيع بوالصوؼ المر  عبد اليادي حمر العيف 01
 دراسات أدبية 1جامعة قسنطينة مميكة حيمر حـر صالحي 02
 دراسات أدبية 1جامعة قسنطينة أحالـ العممي 03
 دراسات أدبية -قسنطينة-جامعة األميرعبدالقادرلمعمـو االسالمية  حميدة قادـو 04
 ات أدبيةدراس جامعة سكيكدة فاتح عياد 05
 دراسات أدبية جامعة الطارؼ وردة لعراب 06
 دراسات أدبية 1جامعة باتنة فواز معمري  07
 دراسات أدبية جامعة خنشمة عواطف سميماني 08
 الدراسات النقدية 1جامعة باتنة لكحل لعجاؿ 09
 دراسات أدبية -قسنطينة-جامعة األميرعبدالقادرلمعمـو االسالمية  ىناء شبايكي 10
 الدراسات النقدية جامعة خنشمة عبد القادر نويوة 11
 دراسات أدبية 1جامعة باتنة العمجة حرايز 12
 دراسات أدبية -قسنطينة-جامعة األميرعبدالقادرلمعمـو االسالمية  لبنى خشة 13
 دراسات أدبية جامعة الطارؼ وناسة مموؾ 14
 دراسات لغوية 1جامعة باتنة  حمزة لكحل 15
 دراسات لغوية جامعة بسكرة رة زرناجيشيي 16
 دراسات لغوية جامعة قالمة نبيل أىقيمي 17
 دراسات أدبية 1جامعة قسنطينة صباح غرايبية حـر بوزانة 18
 دراسات أدبية جامعة جيجل جميمة بورحمة 19
 دراسات لغوية 1جامعة قسنطينة ميدي مشتة 20
 دراسات أدبية جامعة خنشمة كريمة حيجازي  21
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 دراسات لغوية 1جامعة قسنطينة سياـ صياد 22
 دراسات لغوية جامعة خنشمة ميمود حركاتي 23
 دراسات لغوية 1جامعة قسنطينة سميرة رجـ 24
 الدراسات النقدية 1جامعة باتنة فطيمة زودة 25
 دراسات لغوية 1جامعة قسنطينة إلياس بميح 26
 النقديةالدراسات  جامعة أـ البواقي  دالؿ فاضل 27
 دراسات أدبية جامعة خنشمة خميسي آدامي 28
 دراسات أدبية جامعة خنشمة وردة كبابي 29
 دراسات أدبية جامعة أـ البواقي  عبد الجميل لغراـ 30

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 لجنة المغة االنجميزية: -19

 

 الشعبة المؤسسة اإلسم والمقب  الرقم
 لغة إنجميزية جامعة سكيكدة شاكر دمحم بف عمي 01
 لغة إنجميزية جامعة قالمة عبد الكريـ دخاخنة 02
 لغة إنجميزية جامعة سكيكدة سمية بوعصيدة 03
 لغة إنجميزية جامعة جيجل سامية عزيب 04
 لغة إنجميزية 2جامعة باتنة  فريدة لبعل 05
 لغة إنجميزية جامعة  سوؽ أىراس ىاروف بوراس 06
 لغة إنجميزية جامعة بسكرة يوسف   لعمى 07

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 لجنة المغة الفرنسية: -20

    

 الشعبة المؤسسة اإلسم والمقب  الرقم
 لغة فرنسية 2جامعة سطيف ناجي خطاب 01
 لغة فرنسية جامعة خنشمة ريمة عايدة حساني 02
 لغة فرنسية جامعة المسيمة يونس بف دمحم 03
 لغة فرنسية امعة جيجلج فاتح أدرار 04
 لغة فرنسية 2جامعة سطيف  عمي زايدي 05
 لغة فرنسية جامعة برج بوعريريج اسماعيل ع الحكيـ عيسى سميماني 06
 لغة فرنسية جامعة خنشمة حسينة مزداوت 07
 لغة فرنسية جامعة أـ البواقي  عادؿ لعالوي  08
 لغة فرنسية جامعة  الوادي أسماء خمف 09
 لغة فرنسية ميمة-المركز الجامعي عبد الحفيع بوالصوؼ مومني يعقوب 10
 لغة فرنسية 1جامعة قسنطينة رضواف عيساني 11
 لغة فرنسية جامعة ورقمة حفيظة قاسمي 12
 لغة فرنسية جامعة الطارؼ ابتساـ رحالي 13
 لغة فرنسية جامعة سكيكدة كاميميا نبيمة بشيري  14
 لغة فرنسية رج بوعريريججامعة ب المية اماؿ عماري  15
 لغة فرنسية جامعة سكيكدة يمينة بف عاشور 16
 لغة فرنسية جامعة  الوادي صالح لعجاؿ 17

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 لجنة الميكانيك: -21
    

 الشعبة المؤسسة اإلسم والمقب  الرقم
 ىندسة ميكانيكية المدرسة الوطنية المتعددة التقنيات بقسنطينة نبيل خرواع 01
 ىندسة ميكانيكية المدرسة الوطنية المتعددة التقنيات بقسنطينة عبد القادر فياللي 02
 ىندسة ميكانيكية اقيجامعة أـ البو   اماؿ فرياؿ بوجابي 03
 ىندسة ميكانيكية جامعة برج بوعريريج عبد الرزاؽ بف النية 04
 ىندسة ميكانيكية جامعة خنشمة عبد النور سعودي 05
 ىندسة ميكانيكية المدرسة العميا في التكنولوجيات الصناعية عنابة نور الديف خميفة 06
 يةىندسة ميكانيك جامعة برج بوعريريج مختار جندؿ 07
 ىندسة ميكانيكية جامعة خنشمة سمير براؾ 08
 كيروميكانيؾ جامعة سكيكدة أماؿ بوعشاري  09
 نظافة وأمف صناعي 2جامعة باتنة عبد الباقي العيدوف  10
 ىندسة ميكانيكية جامعة بسكرة كنزة عممي 11
 ىندسة ميكانيكية جامعة باجي مختار عنابة سميماف بف شياب 12
 بصريات وميكانيؾ الضبط 1معة سطيفجا فاتح عالؽ 13
 ىندسة ميكانيكية جامعة جيجل يونس سعد هللا 14
 ىندسة ميكانيكية جامعة سكيكدة عز الديف بجاوي  15
 ىندسة ميكانيكية جامعة سكيكدة نبيل طالبي 16
 ىندسة ميكانيكية جامعة ورقمة عبد الرحماف قوارح 17
 تعديف نابةجامعة باجي مختار ع خيرالديف بوزيد 18

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 لجنة ىندسة الطرائق والبيئة: -22

    

 الشعبة المؤسسة  اإلسم والمقب  الرقم
 ىندسة الطرائق 1جامعة قسنطينة دية صبرينة بف 01
 ىندسة الطرائق جامعة خنشمة أمينة تواتي 02
 ىندسة الطرائق المدرسة الوطنية العميا في البيوتكنولوجيا بقسنطينة صييب زروقي  03
 ىندسة الطرائق جامعة  الوادي حناف فضيل 04
 قىندسة الطرائ 3قسنطينة  -جامعة صالح بوبنيدر  ليمى دىيمي 05
 ىندسة الطرائق 3قسنطينة  -جامعة صالح بوبنيدر  دمحم خير الديف بوشارب 06
 ىندسة الطرائق جامعة بسكرة كمثـو عدائكة 07
 ىندسة الطرائق جامعة سكيكدة عبد الحميد عدالة 08
 ىندسة الطرائق جامعة جيجل كمػػػػاؿ عػػػتامنية 09
 ىندسة الطرائق 1جامعة سطيف سمراء عمامرة 10
 ىندسة الطرائق جامعة  الوادي عصاـ بودوح 11
 ىندسة الطرائق 1جامعة سطيف حياة القمي 12
 ىندسة الطرائق جامعة باجي مختار عنابة حمزة فركوس 13
 ىندسة الطرائق 1جامعة سطيف كريمة زاىر 14

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 لجنة اليندسة الكيربائية: - 23
    

 الشعبة المؤسسة اإلسم والمقب  الرقم
 آلية جامعة سكيكدة عبد الحفيع زرواؿ 01
 آلية 1جامعة سطيف خميصة بحيح 02
 إلكترونيؾ ا في البيوتكنولوجيا بقسنطينةالمدرسة الوطنية العمي نعيمة توافق  03
 آلية جامعة سكيكدة فيصل بورحالة 04
 إلكترونيؾ جامعة خنشمة فوزي دواؽ 05
 إلكترونيؾ قسنطينة-جامعة األميرعبدالقادرلمعمـو االسالمية  ىشاـ سميرة 06
 إلكترونيؾ جامعة برج بوعريريج لطيفة حسيني 07
 كيروتقني بوعريريج جامعة برج عبد الرحيـ رفاس 08
 كيروتقني المدرسة العميا في التكنولوجيات الصناعية عنابة عبد الحق جالد 09
 كيروتقني جامعة سكيكدة بالؿ عياشي 10
 اتصاالت سمكية والسمكية جامعة خنشمة فاروؽ بومحرز 11
 آلية جامعة سكيكدة رياض بف ديب 12
 يؾإلكترون 1جامعة قسنطينة العربي بف خاوة 13
 آلية 1جامعة سطيف ىجيرة عطوي  14
 كيروتقني 1جامعة سطيف عبد الرحماف حميس 15
 كيروتقني 1جامعة قسنطينة عبد الفتاح بوسعيد 16
 كيروتقني 1جامعة قسنطينة العمري لوز 17
 آلية جامعة المسيمة عبد الوىاب بوخالفة 18
 كيروتقني ميمة -المركز الجامعي عبد الحفيع بوالصوؼ  اسماعيل بعزي  19
 إلكترونيؾ جامعة ورقمة بالؿ بف عرابي 20
 كيروتقني جامعة ورقمة الطاىر رويبح 21
 كيروتقني جامعة قالمة إدريس بف العموي  22

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 لجنة اليندسة المدنية:  -24

 

 الشعبة المؤسسة اإلسم والمقب الرقم
 ىندسة معمارية 1جامعة باتنة عبد الحكيـ حنافي 01
 ىندسة  مدنية جامعة  سوؽ أىراس ادـ حمروني 02
 ىندسة  مدنية جامعة بسكرة منيرة شادلي 03
 ىندسة  مدنية جامعة ورقمة ىاشـ شعيب 04
 ىندسة معمارية جامعة بسكرة صفاء دعيش 05
 ىندسة  مدنية 3قسنطينة-جامعة صالح بوبنيدر  رشيد سميماني 06
 ىندسة معمارية جامعة باجي مختار عنابة دالؿ مجمخ 07
 ىندسة  مدنية جامعة  سوؽ أىراس الشريف قرقاح 08
 نيةىندسة  مد 2جامعة باتنة دمحم الصالح بوقالدة 09
 ري  جامعة  الوادي فطـو بوشماؿ 10
 ىندسة  مدنية جامعة المسيمة نسيمة بكير 11
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 ىندسة  مدنية جامعة  سوؽ أىراس سموى مميص 12
 ىندسة  مدنية 1جامعة قسنطينة أسامة تمامي 13
 ىندسة  مدنية جامعة العربي التبسي  تبسة سيف الديف عبد الرحماني 14
 ىندسة  مدنية ميمة -الجامعي عبد الحفيع بوالصوؼ المركز  فتحي قيتشاح 15
 ىندسة  مدنية جامعة المسيمة خيرالديف بوقرة 16
 ىندسة  مدنية جامعة  سوؽ أىراس صارة جويمع 17
 ىندسة  مدنية جامعة سكيكدة كماؿ فياللي 18
 ىندسة  مدنية جامعة باجي مختار عنابة فريد فالح 19
 ىندسة معمارية 1جامعة سطيف مولود شعبي 20

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 لجنة اليندسة المنجمية والمحروقات:  -25

    

 الشعبة المؤسسة اإلسم و المقب  الرقم
 ىندسة منجمية جامعة بسكرة د الحكيـ بقارعب 01

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 "ب" المؤىمين لمحصول عمى التأىيل الجامعي / قائمة األساتذة المحاضرين قسم "ب" واألساتذة الباحثين قسم 2

 بعنوان الّمجنة الجيوية لمتأىيل الجامعي لموسط:    
 لجنة المغة االنجميزية: -1

 

 الرقم اإلسم المقب المؤسسة الشعبة
 01 مميكة بوسواليـ  المدرسة الوطنية العميا لإلعالـ اآللي لغة إنجميزية 
 02 كريمة سعودي 2جامعة الجزائر لغة إنجميزية 
 03 كميمة  عمور )ز( تواتي تيزي وزو –مولود معمري  لغة إنجميزية 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 رى:لجنة المغات األجنبية األخ -2

    
 

 الرقم اإلسم المقب المؤسسة الشعبة
 01 رشيد نذير جامعة األغواط لغة إسبانية

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 بيولوجية وبيوتكنولوجيا:لجنة العموم ال -3

     

 الرقم اإلسم المقب المؤسسة الشعبة
 01 بوبكر أبركاف جامعة البويرة عمـو بيولوجية
 20 سييمة بف سالمة 1جامعة الجزائر  عمـو بيولوجية
 03 ياسيف قندوزي  المركز الجامعي لتيبازة عمـو بيولوجية
 04 سميرة بوبكر 1جامعة الجزائر  عمـو بيولوجية
 05 سيياـ برجة جامعة ىواري بومديف لمعمـو و التكنولوجيا الجزائر عمـو بيولوجية
 06 سامية )ز( فناف بيدوىاف تيزي وزو –جامعة مولود معمري  عمـو بيولوجية
 07 أسماء بف عيسى جامعة تامنغست عمـو بيولوجية
 08 سميرة بوسكسو 1جامعة الجزائر  عمـو بيولوجية
 09 نريماف بف حبيمس جامعة بومرداس عمـو بيولوجية
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 10 سونية حميد جامعة البويرة عمـو بيولوجية
 11 حناف زوايدية المدرسة العميا في عمـو التغذية والصناعات الغذائية بالجزائر عمـو بيولوجية
 12 أحالـ مقراف 1جامعة البميدة عمـو بيولوجية
 13 ىنور اليد شعالؿ 1جامعة البميدة عمـو بيولوجية
 14 عمر مسعودي جامعة األغواط عمـو بيولوجية
 15 حياة نغميز جامعة بومرداس عمـو بيولوجية
 16 يزيد خالد خوجة جامعة الجمفة عمـو بيولوجية
 17 فريدة لعمراني جامعة ىواري بومديف لمعمـو والتكنولوجيا الجزائر عمـو بيولوجية
 18 خميدة داوي بوقفة )ز(  سع جامعة بجاية عمـو بيولوجية
 19 أماؿ بف سالمة جامعة ىواري بومديف لمعمـو والتكنولوجيا الجزائر بيوتكنولوجيا
 20 وفاء طشوعة 1جامعة الجزائر عمـو بيولوجية

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 لجنة الكيمياء: -4

 

 الرقم المقب اإلسم المؤسسة الشعبة
 01 فيزير مريـ جامعة خميس مميانة كيمياء
 02 حميدوش فييـ جامعة بومرداس كيمياء
 03 )ز( توامي بف عزوز أمينة تيزي وزو –جامعة مولود معمري  كيمياء
 04 مزياني جعفر لمعمـو و التكنولوجيا الجزائر جامعة ىواري بومديف كيمياء
 05 حمشاوي  فريدة جامعة ىواري بومديف لمعمـو و التكنولوجيا الجزائر كيمياء
 06 بولقرادش دمحم وليد جامعة ىواري بومديف لمعمـو و التكنولوجيا الجزائر كيمياء
 07 بوروينة  )ز( بيدي آسيا جامعة ىواري بومديف لمعمـو و التكنولوجيا الجزائر كيمياء
 08 طيار بالؿ جامعة الجمفة كيمياء

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 لجنة الحقوق: -5

 
   

 

 الرقم مقبال اإلسم المؤسسة الشعبة
 01 البرج دمحم جامعة غرداية حقوؽ 
 02 سويمـ دمحم جامعة غرداية حقوؽ 
 03 الفحمة مديحة جامعة األغواط حقوؽ 
 04 حسايف عومرية المركز الجامعي أفمو حقوؽ 
 05 بف رمضاف  عبد الكريـ جامعة غرداية حقوؽ 
 06 حيفري  نسيمةأماؿ جامعة غرداية حقوؽ 
 07 موالي إبراىيـ د الحكيـعب جامعة غرداية حقوؽ 
 08 زبيدة سميرة سارة المركز الجامعي لتيبازة حقوؽ 
 09 حمداني ىجيرة المركز الجامعي لتيبازة حقوؽ 
 10 بف قردي اميف المركز الجامعي ايميزي  حقوؽ 
 11 حاج جاب هللا أماؿ المركز الجامعي لتيبازة حقوؽ 
 12 مخموفي ز( عمروف مميكة ) تيزي وزو –جامعة مولود معمري  حقوؽ 
 13 نعار فتيحة تيزي وزو –جامعة مولود معمري  
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 14 قادري  طارؽ  تيزي وزو –جامعة مولود معمري  حقوؽ 
 15 حمادف )ز( غرباوي  سومية المركز الجامعي لتيبازة حقوؽ 
 16 فوزاري  حسيف المركز الجامعي لتيبازة حقوؽ 
 17 بوحممة كوثر جامعة بومرداس حقوؽ 
 18 جعيرف  بشير ركز الجامعي أفموالم حقوؽ 
 19 عبد الدايـ )ز( فركود سميرة تيزي وزو –جامعة مولود معمري  حقوؽ 
 20 بموؿ فييمة جامعة بجاية حقوؽ 
 21 بوخرس بمعيد تيزي وزو –جامعة مولود معمري  حقوؽ 
 22 حمياللي امينة  2جامعة البميدة حقوؽ 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 لجنة المغة الفرنسية: -6

 
   

 

 الرقم المقب اإلسم المؤسسة الشعبة
 01 قراح المية 2جامعة الجزائر  لغة فرنسية
 02 صغير عثماف جامعة بجاية لغة فرنسية
 03 فالح أنيسة جامعة خميس مميانة لغة فرنسية
 04 بف رحاؿ مريـ جامعة غرداية لغة فرنسية
 05 حمدي ميدي تيزي وزو –جامعة مولود معمري  لغة فرنسية
 06 محفوؼ سماعيل جامعة بجاية لغة فرنسية
 07 صدودي أـ العز جامعة بجاية لغة فرنسية
 08 كاست )ز( واكمي مميكة  تيزي وزو –جامعة مولود معمري  لغة فرنسية
 09 خنيفر عبد الواحد جامعة األغواط لغة فرنسية

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ية:لجنة اليندسة المدن -7

 
   

 

 الرقم المقب اإلسم المؤسسة الشعبة
 01 صوالحي حمزة جامعة األغواط ىندسة  مدنية
 02 سعداوي  عمر جامعة بجاية ىندسة  مدنية
 03 بوعمرة   يوسف   جامعة البويرة ىندسة  مدنية
 04 قدوري  حميد جامعة خميس مميانة ىندسة  مدنية
 05 كموش ينةياسم جامعة خميس مميانة ىندسة  مدنية

 06 حركات سمرة المدرسة الوطنية العميا لمري  ري 
 07 عرباوي  احسف  جامعة البويرة ىندسة  مدنية
 08 مجنوف )شعالؿ( آماؿ جامعة ىواري بومديف لمعمـو و التكنولوجيا الجزائر ىندسة  مدنية
 09 ضامف زينب جامعة األغواط ىندسة  مدنية
 10 محب الديف حفيظة ة المتعددة التقنياتالمدرسة الوطني ىندسة  مدنية
 11 يرقي إلياس المركز الجامعي لتيبازة ىندسة  مدنية
 12 التاج وليد جامعة األغواط ىندسة  مدنية

 13 زقعيط رشيد جامعة الجمفة ري 

المدرسة المتعددة العمـو لميندسة المعمارية والعمراف  ىندسة معمارية
 "المجاىد حسيف أيت أحمد

 14 عثامنة خالد
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 15 سايل ياسيف 1جامعة البميدة ىندسة  مدنية
 16 منور وسيمة 1جامعة البميدة ىندسة معمارية
 17 بوحجة سمير جامعة ىواري بومديف لمعمـو والتكنولوجيا الجزائر ىندسة  مدنية
 18 توات جميمة المدرسة الوطنية المتعددة التقنيات ىندسة  مدنية

 ىندسة معمارية، عمراف
 وميف المدينة

 19 رحماني الياس 1جامعة البميدة

 20 نورة ىشاـ جامعة خميس مميانة ىندسة  مدنية
 21 مقدـ معمر المركز الجامعي لتيبازة ري 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 لجنة ىندسة الطرائق والبيئة: -8

 

 الرقم المقب اإلسم المؤسسة الشعبة
 01 سحمي  عبد العزيز  جامعة خميس مميانة ىندسة الطرائق
 02 عربية وسيمة جامعة المدية عمـو البيئة

 03 يحيات يمةسي جامعة ىواري بومديف لمعمـو و التكنولوجيا الجزائر ىندسة الطرائق
 04 صدقاوي  يوسف  جامعة البويرة عمـو البيئة

 05 بورويس جميمة جامعة ىواري بومديف لمعمـو و التكنولوجيا الجزائر ىندسة الطرائق
 06 كطراف رشيد جامعة بجاية ىندسة الطرائق
 07 شعباف ليمى المركز الجامعي لتيبازة ىندسة الطرائق
 08 فرقاني زينب جامعة المدية ىندسة الطرائق
 09 نايت بشير  ياسيف 1جامعة البميدة  ىندسة الطرائق
 10 بوعموش رشيدة جامعة ىواري بومديف لمعمـو و التكنولوجيا الجزائر ىندسة الطرائق
 11 سعود عبد السالـ جامعة بومرداس ىندسة الطرائق
 12 بودليوة ىشاـ جامعة األغواط ىندسة الطرائق
 13 طير دمحم معة المديةجا ىندسة الطرائق
 14 بف سعدي زىرة جامعة بومرداس ىندسة الطرائق
 15 زيداني سفياف جامعة بومرداس ىندسة الطرائق
 16 زيزي  وافية جامعة ىواري بومديف لمعمـو و التكنولوجيا الجزائر ىندسة الطرائق
 17 ورزقي ايماف جامعة بومرداس ىندسة الطرائق
 18 بف عيسى فائزة لمديةجامعة ا ىندسة الطرائق
 19 دنوني سمير المركز الجامعي لتيبازة ىندسة الطرائق

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 :لجنة اليندسة الكيربائية -9

 
   

 

 الرقم المقب اإلسم المؤسسة الشعبة
 01 بوعروج نورالديف مركز تنمية الطاقات المتجددة ىندسة كيربائية

 02 سعدي ىاجر المعيد الوطني لمبريد وتكنولوجيا اإلتصاالت  إلكترونيؾ
 03 أرجاؿ أغيالس تيزي وزو –جامعة مولود معمري  كيروتقني

 04 ياسيف ججيقة ي وزوتيز  –جامعة مولود معمري  آلية
 05 عمار عبد الكريـ جامعة بومرداس كيروتقني
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 06 سالمي عمي جامعة تامنغست إلكترونيؾ
 07 بوشمقة فاطمة  جامعة غرداية ىندسة كيربائية

 08 قروج الشريف جامعة ىواري بومديف لمعمـو والتكنولوجيا الجزائر كيروتقني
 09 شعيب األخضر جامعة تامنغست كيروتقني
 10 بومعراؼ حورية جامعة ىواري بومديف لمعمـو و التكنولوجيا الجزائر إلكترونيؾ
 11 عبيديف ادمحم بالؿ جامعة ىواري بومديف لمعمـو و التكنولوجيا الجزائر إلكترونيؾ
 12 عيبش عبد الرزاؽ جامعة بومرداس كيروتقني
 13 بف ساسي احمد المركز الجامعي أفمو كيروتقني

 14 بف تواتي اسماعيف معة المديةجا آلية
 15 قنونو عبد الرزاؽ 1جامعة البميدة الطاقات المتجددة

 16 مسعدي دمحم جامعة ىواري بومديف لمعمـو و التكنولوجيا الجزائر كيروتقني
 17 بف عابد فضيمة المدرسة العميا لألساتذة باألغواط كيروتقني
 18 شوشاف عمار جامعة المدية إلكترونيؾ

 19 بف زكري  عزوز جامعة بومرداس ندسة كيربائيةى
 20 لخمف أحسف تيزي وزو –جامعة مولود معمري  إلكترونيؾ
 21 قرباعي ياسميف جامعة بومرداس إلكترونيؾ
 22 بوكبوس  سيف الديف مركز تنمية الطاقات المتجددة كيروتقني
 23 عمراني دمحم لميف جامعة ىواري بومديف لمعمـو و التكنولوجيا الجزائر كيروتقني

 24 مجوج رفيق المدرسة العميا في عمـو وتكنولوجيات اإلعالـ اآللي والرقمنة بجاية ىندسة كيربائية
 25 رحموني دمحم 1جامعة البميدة ىندسة كيربائية
 26 بخيتي بمقاسـ 1جامعة البميدة ىندسة كيربائية

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 لجنة الرياضيات: -10

 

 الرقم المقب اإلسم المؤسسة الشعبة
 01 قوبي مولود تيزي وزو –جامعة مولود معمري  رياضيات

 02 خوثير سفياف و التكنولوجيا الجزائرجامعة ىواري بومديف لمعمـو  رياضيا ت تطبيقية
 03 بدروني سمير جامعة ىواري بومديف لمعمـو و التكنولوجيا الجزائر رياضيات
 04 بزيو دمحم جامعة خميس مميانة رياضيات
 05 واتيكي صميحة جامعة بومرداس رياضيات
 06 بف شعباف  سعدية المدرسة العميا لألساتذة بالقبة رياضيات
 07 بودرياس )صغور(  المية جامعة ىواري بومديف لمعمـو و التكنولوجيا الجزائر رياضيات
 08 بو جرادة رشيدة جامعة ىواري بومديف لمعمـو و التكنولوجيا الجزائر رياضيات
 09 بف يحي ثاني نسريف 3جامعة الجزائر  رياضيات
 10 صويمح  رزاؽ جامعة المدية رياضيات
 11 قراـز دمحم جامعة بومرداس رياضيات
 12 بمغوتي ميدي جامعة ىواري بومديف لمعمـو و التكنولوجيا الجزائر رياضيات
 13 بف يطو عبد القادر جامعة الجمفة رياضيات
 14 مقدمي جوىرة المدرسة الوطنية العميا لمتكنولوجيا  رياضيات
 15 سعداوي  دمحم جامعة األغواط رياضيات

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 لجنة الميكانيك: -11
 

    

 الرقم المقب اإلسم المؤسسة الشعبة
 01 شيكر نبيل 1جامعة البميدة ىندسة ميكانيكية
 02 حاجي يوسف 1دةجامعة البمي ىندسة ميكانيكية
 03 مشراوي  صالح الديف 1جامعة البميدة ىندسة ميكانيكية
 04 يايا كماؿ جامعة بجاية ىندسة ميكانيكية
 05 تياشاشت سمير تيزي وزو –جامعة مولود معمري  ىندسة ميكانيكية
 06 راحمي عمر جامعة ىواري بومديف لمعمـو و التكنولوجيا الجزائر ىندسة ميكانيكية

 07 تبيش حسيف تيزي وزو –جامعة مولود معمري  سة ميكانيكيةىند
 08 حداد عادؿ 1جامعة البميدة ىندسة ميكانيكية
 09 صايمي أحمد المدرسة الوطنية العميا لمري  ىندسة ميكانيكية
 10 عموش رشيد 1جامعة البميدة ىندسة ميكانيكية
 11 سحالي محند أكمي جامعة بجاية ىندسة ميكانيكية

 12 ميسوـ دمحم المركز الجامعي لتيبازة سة ميكانيكيةىند
 13 حمواف ياسيف جامعة بومرداس ىندسة ميكانيكية
 14 حناشي مناؿ تيزي وزو –جامعة مولود معمري  ىندسة ميكانيكية
 15 بوعزيز أمينة مناؿ جامعة المدية ىندسة ميكانيكية

 16 بف أشنيو كماؿ 1جامعة البميدة طيراف
 17 بيتاني أعمر تيزي وزو –جامعة مولود معمري  انيكيةىندسة ميك

 18 طاىيري  عنتر جامعة الجمفة ىندسة ميكانيكية
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 نة الفيزياء:لج -12
 

    

 الرقم المقب اإلسم المؤسسة الشعبة
 01 وعراب نورالديف مركز البحث في تكنولوجيا نصف النواقل لمطاقوية فيزياء
 02 بف غية  عمي جامعة األغواط فيزياء
 03 مسامح إلياس المدرسة العميا لألساتذة بالقبة فيزياء
 04 شعباف المية ولوجيا الجزائرجامعة ىواري بومديف لمعمـو و التكن فيزياء
 05 بورورو  يحي جامعة األغواط فيزياء
 06 موسى جماؿ جامعة ىواري بومديف لمعمـو و التكنولوجيا الجزائر فيزياء
 07 إيمادالو مراد 1جامعة البميدة فيزياء
 08 زعمـو  رضواف  جامعة البويرة فيزياء
 09 بدية أسماء 1جامعة البميدة فيزياء
 10 درباؿ )ـ ( مقراف حميمة جامعة ىواري بومديف لمعمـو و التكنولوجيا الجزائر ياءفيز 

 11 مزياني سمير  مركز البحث في تكنولوجيا نصف النواقل لمطاقوية فيزياء
 12 حمة  عصاـ  جامعة البويرة فيزياء
 13 شرفي حناف جامعة ىواري بومديف لمعمـو و التكنولوجيا الجزائر فيزياء
 14 فضالة عبد الكريـ جامعة ىواري بومديف لمعمـو و التكنولوجيا الجزائر ياءفيز 

 15 قاشي صميحة جامعة ىواري بومديف لمعمـو و التكنولوجيا الجزائر فيزياء
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 16 معيوط صميحة الجزائر -المدرسة العميا لمعمـو التطبيقية  فيزياء
 17 ساطور عبيدة 1جامعة البميدة فيزياء
 18 جبالة  )ز( أحمد يحي                       ليمة تيزي وزو –عة مولود معمري جام فيزياء
 19 عريبي  شعيب  جامعة البويرة فيزياء
 20 عبد الصمد موفق جامعة الجمفة فيزياء
 21 أورابح كماؿ جامعة ىواري بومديف لمعمـو و التكنولوجيا الجزائر فيزياء
 22 برقاش كماؿ الجزائر -تطبيقية المدرسة العميا لمعمـو ال فيزياء

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 لجنة العموم الفالحية والتغذية: -13

     

 لرقما المقب اإلسم المؤسسة الشعبة
 01 كريمات دمحم جامعة غرداية عمـو فالحية
 02 قارة حسف طاىر جامعة خميس مميانة عمـو فالحية
 03 قندز رميمة المدرسة العميا في عمـو التغذية والصناعات الغذائية بالجزائر عمـو فالحية
 04 مرسي  عبد هللا المركز الجامعي لتيبازة عمـو فالحية
 05 ىاشمي عبد القادر لوطنية العميا لمري المدرسة ا عمـو فالحية
 06 شاوش عبد الرزاؽ جامعة المدية عمـو فالحية
 07 سني رشيدة جامعة الجمفة عمـو فالحية
 08 أقرور شريفة المدرسة الوطنية العميا لعمـو البحر وتييئة الساحل عمـو فالحية
 09 بف شتوح احمد جامعة األغواط عمـو فالحية
 10 ماروؾ دمحم أميف جامعة خميس مميانة عمـو فالحية
 11 ولد أحمد نورة المدرسة الوطنية العميا لعمـو البحر وتييئة الساحل عمـو فالحية
 12 مزياني نسيمة جامعة بومرداس عمـو فالحية

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 لجنة العموم اإلنسانية والفنون: -14

     

 الرقم المقب اإلسم المؤسسة الشعبة
 01 سميماني ليمى جامعة غرداية عمـو اإلعالـ واالتصاؿ

 02 حاميل )ز( ويشر سميرة المركز الجامعي لتيبازة عمـ اآلثار
 03 بصافة أمينة 3جامعة الجزائر واالتصاؿ عمـو اإلعالـ
 04 بف حنيش نواري  جامعة الجمفة فنوف 

 05 بوشحيط مراد 2جامعة البميدة عمـو اإلعالـ واالتصاؿ
 06 سبيحي عائشة المركز الجامعي لتيبازة تاريخ

 07 لقريز العربي جامعة الجمفة عمـ اآلثار
 08 زاوي  جماؿ جامعة المدية عمـو اإلعالـ واالتصاؿ
 09 قالعة كريمة جامعة غرداية عمـو اإلعالـ واالتصاؿ
 10 مكيري  مالية جامعة خميس مميانة عمـو اإلعالـ واالتصاؿ

 11 ممياني زينب جامعة الجمفة تاريخ
 12 زوار سوىيمة المدرسة الوطنية العميا لمسياحة  عمـو اإلعالـ واالتصاؿ
 13 بوصبع سوالؼ جامعة بومرداس عمـو اإلعالـ واالتصاؿ
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 14 حوتية فاطمة الزىراء جامعة غرداية تاريخ
 15 بف سعيداني يوسف المركز الجامعي لتيبازة عمـ اآلثار

 16 شبيف شفيعة 2جامعة البميدة عمـو اإلعالـ واالتصاؿ
 17 بوعيفي سارة 2جامعة البميدة عمـو اإلعالـ واالتصاؿ
 18 دبدوش الياشمي 2جامعة البميدة عمـو اإلعالـ واالتصاؿ

 19 سحيري  بغداد جامعة المدية تاريخ
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 لجنة العموم اإلسالمية: -15
     

 الرقم المقب إلسما المؤسسة الشعبة
 01 شوشة دمحم رضا جامعة األغواط عمـو إسالمية
 02 غشي يحي جامعة غرداية عمـو إسالمية

 03 حبريح فتيحة 1جامعة الجزائر  شريعة –عمـو إسالمية 
 04 بريبر عبد النور 1جامعة الجزائر  شريعة –عمـو إسالمية 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 لجنة العموم اإلجتماعية: -16

     

 الرقم المقب اإلسم المؤسسة الشعبة
 01 نوي  رابح جامعة بجاية عمـ اإلجتماع
 02 غربي مونية 2جامعة البميدة  عمـو التربية
 03 جياللي سميماف تيزي وزو –جامعة مولود معمري  عمـ النفس
 04 زواني )ز( صاحب نزيية  تيزي وزو –جامعة مولود معمري  عمـ النفس
 05 دعماش خديجة جامعة األغواط عمـ النفس

 06 بوخمخاؿ عمي جامعة األغواط عمـو اجتماعية
 07 تواتي  صباح جامعة البويرة عمـ اإلجتماع

 08 بمحاج )ز( اورداش فروجة تيزي وزو –جامعة مولود معمري  النفسعمـ 
 09 بف بريكة زينب المدرسة العميا لألساتذة بالقبة عمـو التربية
 10 سعودي )ز(  بف وسعيد ممحة  تيزي وزو –جامعة مولود معمري  عمـ النفس

 11 قرناف آسيا 3جامعة الجزائر  عمـو اجتماعية
 12 حساف )ز(  سعيداني لمياء تيزي وزو –لود معمري جامعة مو  أرطوفونيا
 13 طيبوني لطيفة 2جامعة البميدة  عمـ النفس
 14 زروؽ  سعدية  جامعة األغواط أرطوفونيا
 15 بناي  نواؿ  جامعة خميس مميانة عمـو التربية
 16 حدبي حميدة تيزي وزو –جامعة مولود معمري  عمـو التربية
 17 سماعيل إدير جايةجامعة ب عمـ اإلجتماع
 18 بمحماري  البشير المركز الجامعي أفمو عمـ اإلجتماع
 19 عميرات عبد الحكيـ جامعة خميس مميانة عمـ اإلجتماع
 20 زايدي غنية جامعة خميس مميانة عمـ اإلجتماع
 21 فطاـ جماؿ الديف جامعة األغواط عمـو التربية
 22 وعمي المية وزو تيزي  –جامعة مولود معمري  عمـو التربية
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 23 بوعنيقة لخطر تيزي وزو –جامعة مولود معمري  عمـو التربية
 24 بمعيدي دمحم أميف المدرسة الوطنية العميا لإلحصاء واالقتصاد التطبيقي عمـ السكاف

 25 أمبارؾ أحمد جامعة خميس مميانة فمسفة
 26 ىماؿ عبد المالؾ 3جامعة الجزائر عمـ اإلجتماع

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 لجنة العموم البيطرية وعموم التمريض: -17

     

 الرقم المقب اإلسم المؤسسة الشعبة
 01 برامة زىرة العميا لمبيطرة المدرسة الوطنية عمـو البيطرية
 02 فكنوس نواؿ 1جامعة البميدة عمـو البيطرية
 03 ضويفي دمحم 1جامعة البميدة عمـو البيطرية

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 لجنة العموم اإلقتصادية، التسيير والعموم التجارية: -18

     

 الرقم المقب اإلسم المؤسسة الشعبة
 01 بوشطارة ميدي المدرسة الوطنية العميا لممناجمنت عمـو التسيير
 02 بوداود بومديف جامعة غرداية عمـو تجارية

 03 مارت أميف 2جامعة البميدة العمـو االقتصادية
 04 قمبور عبد الرؤوؼ جامعة غرداية عمـو التسيير

 05 رضواف عبد هللا جامعة بجاية العمـو االقتصادية
 06 دمحم الشريف االميف المركز الجامعي ايميزي  العمـو االقتصادية
 07 بف بايرة  ريمة 2جامعة البميدة عمـو تجارية
 08 رفيف خديجة 2جامعة البميدة عمـو تجارية

 90 طرايش معمر جامعة تامنغست لعمـو االقتصاديةا
 10 توات نصر الديف  2جامعة البميدة العمـو االقتصادية
 11 موساوي  وردة جامعة المدية العمـو االقتصادية
 12 مرنيش حمدي 2جامعة البميدة عمـو تجارية
 13 بف شوؾ وىيبة جامعة بومرداس عمـو التسيير

 14 بوقصة سميمة الجامعي لتيبازة المركز العمـو االقتصادية
 15 كنوش دمحم المدرسة الوطنية العميا لمسياحة العمـو االقتصادية
 16 بريطل فطيمة الزىرة المركز الجامعي أفمو عمـو التسيير

 17 مقدمي احمد جامعة بومرداس العمـو االقتصادية
 18 خمج مريـ  جامعة خميس مميانة العمـو التجارية

 19 عموف  دمحم لميف 2جامعة البميدة يةعمـو تجار 
 20 شموفي عمير جامعة األغواط العمـو االقتصادية
 21 حدو عمي 2جامعة البميدة عمـو تجارية
 22 مصطفى سييمة 3جامعة الجزائر العمـو التجارية
 23 شرعي الحسيف جامعة بومرداس عمـو التسيير
 24 بورواحة عبد الحميد جامعة بجاية عمـو تجارية

 25 جدي لعربي جامعة األغواط العمـو االقتصادية
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 26 زياني ليمة جامعة بجاية العمـو االقتصادية
 27 بوقميمينة عائشة جامعة غرداية عمـو التسيير
 28 سمماف حسيف جامعة بومرداس عمـو التسيير
 29 بوطويل رقية 2جامعة البميدة عمـو التسيير

 30 قاسي سعيد جامعة بجاية العمـو االقتصادية
 31 بولعوينات حياة المركز الجامعي لتيبازة العمـو التجارية
 32 اوغميسي محند اكمي جامعة بجاية العمـو التجارية

 33 غيدة  فوزية  جامعة خميس مميانة العمـو االقتصادية
 34 بغدود راضية جامعة البويرة عمـو التسيير
 35 نـمغ دمحم جامعة بومرداس العمـو التجارية
 36 دغميـ راوية جامعة المدية عمـو تجارية

 37 بف لكحل دمحم أميف جامعة المدية العمـو االقتصادية
 38 اموداش نذير مدرسة الدراسات العميا التجارية  العمـو االقتصادية
 39 قندوز أمينة جامعة المدية عمـو التسيير

 40 بميدية وحيد 2جامعة البميدة عمـو مالية ومحاسبة
 41 بوخاري  صبرينة 2جامعة البميدة العمـو االقتصادية
 42 عبداوي  نواؿ 2جامعة البميدة عمـو التسيير
 43 تيغيمت فضيل المدرسة الوطنية العميا لمبحرية عمـو التسيير
 44 عمياف فتحي جامعة المدية عمـو تجارية
 45 عبيد نبيمة المدرسة الوطنية العميا لممناجمنت عمـو تجارية
 46 العسالي بمقاسـ جامعة الجمفة عمـو التسيير

 47 خميفة  )ز(  براكني اسياء المركز الجامعي لتيبازة العمـو االقتصادية
 48 كنار بيية 3جامعة الجزائر عمـو التسيير
 49 حتو فرياؿ مدرسة الدراسات العميا التجارية  عمـو تجارية

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 لجنة العموم السياسية: -19

     

 الرقم المقب اإلسم المؤسسة الشعبة
 01 سخري  مناؿ 2جامعة البميدة  العمـو السياسية
 02 كروي  كريمة يانةجامعة خميس مم العمـو السياسية
 03 سعدي وداد 3جامعة الجزائر  العمـو السياسية
 04 دباغي سارة 3جامعة الجزائر  العمـو السياسية
 05 ذىبي عبد الحكيـ 2جامعة البميدة  العمـو السياسية
 06 قسايسية الياس  2جامعة البميدة  العمـو السياسية
 07 ديةحماي أسماء جامعة بومرداس العمـو السياسية
 08 بممادي سفياف  2جامعة البميدة  العمـو السياسية
 09 عربي الدمي دمحم جامعة تامنغست العمـو السياسية
 10 شرماط سالـ جامعة األغواط العمـو السياسية
 11 قصدلي فمة المدرسة الوطنية العميا لمعمـو السياسية العمـو السياسية
 12 ركماؿم عمي جامعة الجمفة العمـو السياسية
 13 مموكي سفياف جامعة األغواط العمـو السياسية
 14 بمقرشي إيماف المدرسة الوطنية العميا لمعمـو السياسية العمـو السياسية

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 لجنة عموم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية: -20
     

 الرقم المقب اإلسم المؤسسة الشعبة
 01 عمورة يزيد 3جامعة الجزائر تدريب رياضي
 02 سميماني عيسى 3جامعة الجزائر تدريب رياضي

 03 أولماف رياض 3جامعة الجزائر عمـو وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية
 04 حشماف دمحم المخطار 3جامعة الجزائر نشاط بدني رياضي تربوي  
 05 عمور ماسينيسا جامعة بومرداس نشاط بدني رياضي تربوي  
 06 عكاش  مقراف جامعة بجاية نشاط بدني رياضي تربوي  
 07 عاشور توفيق 3جامعة الجزائر نشاط بدني رياضي تربوي  
 08 بف عكي باية جامعة بومرداس ربوي نشاط بدني رياضي ت 
 09 العكروت سعيد 3جامعة الجزائر إدارة و تسيير رياضي 
 10 بوراي كاسيا جامعة بومرداس نشاط بدني رياضي تربوي  
 11 عزاز ياسيف 3جامعة الجزائر نشاط بدني رياضي تربوي  

 12 حاجي عبد الرحماف جامعة بجاية تدريب رياضي
 13 مشيد يسيف جامعة بومرداس اطات البدنية والرياضيةعمـو وتقنيات النش

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 لجنة عموم األرض والكون: -21

     

 الرقم المقب سماإل المؤسسة الشعبة
 01 حبيب  رفيق  المدرسة الوطنية العميا لألشغاؿ العمومية جيولوجيا

 02 بشار خيرة جامعة الجمفة جغرافيا وتييئة اإلقميـ
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 لجنة المغات الوطنية: -22
     

 الرقم اإلسم المقب المؤسسة الشعبة
 01 عمر شادلي المركز الجامعي أفمو لغة وأدب عربي
 02 حناف مزىودي  2جامعة البميدة  دراسات لغوية
 03 اسمة ميسوـ جامعة بومرداس لغة وأدب عربي
 04 دمحم لعجالي معي لتيبازةالمركز الجا دراسات لغوية
 05 امبارؾ بف مصطفى المركز الجامعي أفمو دراسات لغوية
 06 الحاج تكوؾ 2جامعة البميدة لغة وأدب عربي
 07 عبد الكريـ محمودي تيزي وزو –جامعة مولود معمري  دراسات أدبية

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 لجنة اإلعالم اآللي:  -23

     

 الرقم اإلسم المقب المؤسسة الشعبة
 01 قاسي عبد هللا المدرسة الوطنية العميا لمتكنولوجيا إعالـ اآللي
 02 صالحي فضياء الدي جامعة بومرداس إعالـ اآللي
 03 بف عمية نور اليدى المدرسة الوطنية المتعددة التقنيات إعالـ اآللي
 04 إسحاؽ بوسحاقي سعيدة جامعة بومرداس إعالـ اآللي
 05 رزوؽ  عبد هللا جامعة بومرداس إعالـ اآللي
 06 رحماني أميف 1جامعة الجزائر  إعالـ اآللي
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 األساتذة الباحثين قسم "ب" المؤىمين لمحصول عمى التأىيل الجامعي/ قائمة األساتذة المحاضرين قسم "ب" و  3
 بعنوان الّمجنة الجيوية لمتأىيل الجامعي لمغرب:     

 

 لجنة اإلعالم اآللي: -1
     

 الشعبة المؤسسة اإلسم المقب  الرقم
 إعالـ آلي جامعة بشار مصطفى بف جيمة 01
 إعالـ آلي 1جامعة  وىراف زىية بيداي  02
 إعالـ آلي جامعة مستغانـ نادية حسيف 03
 إعالـ آلي سيدي بمعباس -المدرسة العميا لإلعالـ اآللي فيصل بف داود 04
 إعالـ آلي 1جامعة  وىراف مو الخير ناوي  05
 إعالـ آلي جامعة تيارت بشير قدار 06
 إعالـ آلي جامعة  تممساف دمحم مرزوؽ  07
 إعالـ آلي ارة األعماؿ بتممسافالمدرسة العميا إلد مريـ سعيدي 08
 إعالـ آلي جامعة مستغانـ شارؼ عبد هللا بف سموى  09
 إعالـ آلي جامعة تيارت صحراوي  خروبي 10
 إعالـ آلي جامعة مستغانـ دمحم حبيب زحماني 11
 إعالـ آلي جامعة سيدي بمعباس عمي كورتيش 12
 ـ آليإعال المركز الجامعي النعامة عبد الغاني بوزياف 13
 إعالـ آلي 1جامعة  وىراف كريمة خديجة مختاري  14
 إعالـ آلي جامعة  تممساف طالب ىشاـ بطواؼ 15
 إعالـ آلي جامعة سيدي بمعباس دمحم ميدي حمري  16
 إعالـ آلي جامعة  عيف تيموشنت دمحم لميف بف عمر 17
 إعالـ آلي جامعة أدرار صالح الديف قابو 18
 إعالـ آلي جامعة سعيدة وقيأحمد  ش العقباني 19
 إعالـ آلي 2جامعة وىراف جوىرة ضاد 20
 إعالـ آلي جامعة تيارت عبد القػػادر وارد 21
 إعالـ آلي المركز الجامعي النعامة بف عمر بوعقادة 22
 إعالـ آلي جامعة تيارت سيد أحمد  مختار مصطفاوي  23
 إعالـ آلي جامعة سعيدة اسحاؽ ىبة هللا عبد الوىاب مداح 24
 إعالـ آلي جامعة  تممساف سيدي دمحم شويتي 25
 إعالـ آلي جامعة  عيف تيموشنت ىشاـ بوشاقور الرحماني 26

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 لجنة الحقوق: -2

     

 الشعبة المؤسسة اإلسم المقب الرقم
 حقوؽ  جامعة  تممساف لطفي محصر 01
 حقوؽ  جامعة  عيف تيموشنت نادية  الكمي  02
 حقوؽ  المركز الجامعي مغنية صميحة بف عودة 03
 حقوؽ  المركز الجامعي مغنية نسيمة عطار 04
 وؽ حق 2جامعة وىراف  زازة بومداف 05
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 حقوؽ  المركز الجامعي مغنية فتح الديف بف حمو 06
 حقوؽ  جامعة  عيف تيموشنت ىجيرة  بومناد 07
 حقوؽ  جامعة معسكر غزالف بمخواف 08
 حقوؽ  جامعة  عيف تيموشنت عبد الحق  مزردي 09
 حقوؽ  جامعة تيسمسيمت دمحم األميف ضامف 10
 حقوؽ  جامعة تيارت ىواري  قعموسي 11
 حقوؽ  2جامعة وىراف  واؿن فنينخ 12
 حقوؽ  2جامعة وىراف  نصيرة نياري  13
 حقوؽ  جامعة مستغانـ العربي درعي 14
 حقوؽ  2جامعة وىراف  محي الديف بربيح 15
 حقوؽ  المركز الجامعي مغنية عبد النور واسطي 16
 حقوؽ  جامعة بشار حفيع بف قربة 17
 حقوؽ  جامعة تيارت دمحم مبخوتي 18
 حقوؽ  المركز الجامعي لمبيض مرثا خالدي 19
 حقوؽ  2جامعة وىراف  دمحم األميف عدة  بوىدة 20
 حقوؽ  المركز الجامعي مغنية سعاد بممختار 21

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 لجنة الرياضيات: -3

     

 الشعبة المؤسسة االسم المقب الرقم
 رياضيات  المدرسة العميا في االقتصاد بوىراف مصطفى ناصري  01
 رياضيات  جامعة الشمف أحمد بوخاري  02
 رياضيات  جامعة  تممساف عمي ريموش 03
 رياضيات  يات بوىراف المدرسة الوطنية المتعددة التقن اسية مصطفاوي  04
 رياضيات  جامعة مستغانـ مغنية حمو معمر 05
 رياضيات  جامعة سيدي بمعباس فاطمة مسري  06
 رياضيات  جامعة معسكر عبد القادر بف خالد 07
 رياضيات  المدرسة العميا في اليندسة الكيربائية والطاقوية حميد بداني 08
  رياضيات جامعة أدرار العيد قاسمي 09
 رياضيات تطبيقية المركز الجامعي لمبيض زواوي  بكري  10
 رياضيات  جامعة أدرار مبروؾ رحماف  11

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 مم البيئة وعمم األحياء المائية البحرية والقارية:لجنة ع

     

 الشعبة المؤسسة االسم المقب  الرقم
 بيئة والمحيط جامعة معسكر الزىرة بف عوؼ 01
 بيئة والمحيط جامعة معسكر عائشة فتاتي 02
 بيئة والمحيط جامعة معسكر زازة بف سميرة 03
 محيطبيئة وال جامعة  تممساف نسيمة تابتي  04
 بيئة والمحيط جامعة  عيف تيموشنت ليمى ثابتي 05
 بيئة والمحيط المدرسة العميا في عمـو الفالحية مستغانـ جميمة محدب 06
 بيئة والمحيط جامعة تيارت حياة سنوسي 07
 بيئة والمحيط جامعة سيدي بمعباس خديجة شريف 08

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 لجنة العموم االجتماعية: -4
 

 الشعبة المؤسسة االسم المقب  الرقم
 عمـو اجتماعية جامعة معسكر حاج ميمود بف عطية 01
 عمـو اجتماعية ةجامعة سعيد بف عبد القادر عمر العالـ 02
 فمسفة-العمـو االجتماعية جامعة تيارت حاجة بف ناصر 03
 عمـ السكاف -عمـو االجتماعية  2جامعة وىراف  آسيا بختاوي  04
 عمـ اإلجتماع-عمـو اجتماعية جامعة  تممساف مميكة حاكـ 05
 عمـ اإلجتماع-عمـو اجتماعية جامعة معسكر نصيرة بف عمي 06
 عمـ النفس-العمـو االجتماعية جامعة  تممساف دمحم االميف احمد فواتيح 07
 فمسفة-العمـو االجتماعية جامعة  تممساف نورالديف بمعز 08
 عمـ النفس-العمـو االجتماعية جامعة مستغانـ حورية شرقي 09
 فمسفة-العمـو االجتماعية 2جامعة وىراف  يمينة بف سيمة 10
 عمـ اإلجتماع-عمـو اجتماعية جامعة  عيف تيموشنت دمحم بوريش 11
 فمسفة-العمـو االجتماعية جامعة تيارت طاىر حفصة 12
 فمسفة-العمـو االجتماعية جامعة مستغانـ نجمة بوصوار 13
 فمسفة-العمـو االجتماعية جامعة  تممساف ىشاـ بف دوخة 14
 عمـ النفس-العمـو االجتماعية المركز الجامعي لمبيض ليمى رحماني 15
 عمـ النفس-العمـو االجتماعية جامعة مستغانـ زينب أسيا زريوح 16
 عمـ اإلجتماع-عمـو اجتماعية جامعة الشمف حميمة سيمة 17
 عمـ النفس-العمـو االجتماعية جامعة معسكر سيف الديف بومناد 18
 فمسفة-العمـو االجتماعية جامعة تيارت عبد القادر بيموؿ 19
 عمـ النفس-العمـو االجتماعية جامعة بشار أماؿ درباؿ 20
 فمسفة-العمـو االجتماعية جامعة تيارت احمد بوعمود 21
 عمـو اجتماعية جامعة سيدي بمعباس أسماء ريغي  22
 عمـ اإلجتماع-عمـو اجتماعية جامعة سيدي بمعباس العجاؿ مغتات 23

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 لجنة العموم االقتصادية والتسيير والعموم التجارية: -5

     

 الشعبة المؤسسة االسم المقب الرقم
 العمـو االقتصادية المركز الجامعي مغنية ىشاـ عياد 01
 العمـو االقتصادية 2عة وىرافجام سياـ معط هللا 02
 عمـو تجارية جامعة غميزاف سعيدة طيب 03
 العمـو االقتصادية 2جامعة وىراف صبيحة حرار 04
 العمـو االقتصادية 2جامعة وىراف اسماعيل عماني 05
 العمـو االقتصادية جامعة معسكر عمي صواؽ 06
 تصاديةالعمـو االق جامعة  عيف تيموشنت دمحم  عمي دحماف  07
 عمـو التسيير جامعة غميزاف ىشاـ صالح 08
 العمـو االقتصادية جامعة غميزاف ابراىيـ قارة 09
 العمـو االقتصادية جامعة سيدي بمعباس عمي لحوؿ 10
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 العمـو االقتصادية جامعة تيسمسيمت ىاجيرة ديممي 11
 عمـو التسيير المركز الجامعي مغنية مريـ نبيمة ىاشيـ 12
 العمـو االقتصادية جامعة معسكر سميرة ورشاق 13
 عمـو تجارية جامعة تيسمسيمت فاطيمة بوادو 14
 العمـو االقتصادية جامعة معسكر دمحم فالؽ 15
 عمـو التسيير جامعة تيارت نور الديف وكاؿ 16
 عمـو التسيير المركز الجامعي لمبيض عبد الرحماف مساىل 17
 عمـو التسيير سيدي بمعباس-لإلعالـ اآلليالمدرسة العميا  رمزي  فروي  18
 عمـو التسيير جامعة تيسمسيمت ىواري  خيثر 19
 العمـو المالية و المحاسبية جامعة مستغانـ خديجة تمار 20
 العمـو المالية و المحاسبية جامعة غميزاف فضيمة بف شييدة 21
 عمـو التسيير جامعة غميزاف حميد بف حجوبة 22
 العمـو االقتصادية جامعة  تممساف اسمياف بطالب بف ديا 23
 العمـو االقتصادية جامعة معسكر خالد مختاري  24
 العمـو االقتصادية جامعة  تممساف رشيدة بف احمد دحو 25
 عمـو التسيير المدرسة العميا إلدارة األعماؿ بتممساف أميىنة براشد 26
 عمـو التسيير جامعة أدرار يونس مونة  27
 العمـو االقتصادية جامعة مستغانـ دمحم سعيد ولد 28
 عمـو تجارية INTTIC دمحم جمطي 29
 عمـو التسيير جامعة معسكر فطيمة عبيد هللا 30
 عمـو تجارية 2جامعة وىراف  دمحم فيصل جماف 31
 العمـو المالية والمحاسبية جامعة سيدي بمعباس فتحي حفيع  32
 العمـو االقتصادية سجامعة سيدي بمعبا كماؿ عكريش 33
 العمـو التجارية المدرسة العميا في االقتصاد بوىراف نصيرة بمغوتي 34
 العمـو التجارية جامعة  عيف تيموشنت سناء أوكبداف 35
 العمـو االقتصادية جامعة سيدي بمعباس ميسـ الصغير 36
 ـ االقتصاديةالعمو  المدرسة العميا في االقتصاد بوىراف اماؿ فميل )ـ( أرجيموس 37
 العمـو االقتصادية جامعة سعيدة شيخ عتيق 38
 عمـو التسيير جامعة غميزاف حسنية بمعوجة 39
 عمـو التسيير جامعة مستغانـ وليد شرارة 40

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 لجنة عموم األرض والكون: -6

     

 الشعبة المؤسسة االسم المقب  الرقم
 جيولوجيا جامعة  تممساف صابريف بوجمعة  01
 جغرافيا وتييئة اإلقميـ جامعة معسكر يحيى بوخاري  02
 جيولوجيا جامعة  تممساف ايماف قاسمي 03
 جغرافيا وتييئة اإلقميـ 2جامعة وىراف  الحميـعبد بف الذيب 04
 جيولوجيا المركز الجامعي مغنية راضية غريسي 05
 جيولوجيا جامعة معسكر عبد القادر عباش 06

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 لجنة العموم البيولوجية وبيوتكنولوجيا: -7
     

 الشعبة المؤسسة اإلسم المقب  الرقم
 عمـو بيولوجية جامعة معسكر حمزة بمخوجة 01
 عمـو بيولوجية جامعة  تممساف حناف بف عمار 02
 عمـو بيولوجية جامعة معسكر سميرة ناير 03
 عمـو بيولوجية جامعة أدرار ةوىيب  بوفمجة 04
 عمـو بيولوجية 1جامعة  وىراف يمينة بف عيسى 05
 عمـو بيولوجية جامعة بشار نواؿ عطوي  06
 عمـو بيولوجية 1جامعة  وىراف مريـ سمعاجي 07
 عمـو بيولوجية جامعة سيدي بمعباس اسماء زيف الديف 08
 عمـو بيولوجية جامعة سيدي بمعباس غنية تيبورة 09
 عمـو بيولوجية جامعة غميزاف خيرة صباحي 10
 عمـو بيولوجية جامعة معسكر الزىرة دمحمي 11
 عمـو بيولوجية 1جامعة  وىراف ليندة بكوش 12
 عمـو بيولوجية جامعة سعيدة حياة ديداوي  13
 عمـو بيولوجية جامعة  عيف تيموشنت وسيمة بقاؿ بريكسي 14
 عمـو بيولوجية جامعة غميزاف أدمحم بف عدة 15
 عمـو بيولوجية جامعة تيارت جميمة مزوار 16
 عمـو بيولوجية جامعة مستغانـ أحالـ العيسوؼ 17
 عمـو بيولوجية جامعة  تممساف نصيرة ولد مزياف  18
 عمـو بيولوجية جامعة مستغانـ دمحم عرباوي  19

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 لجنة العموم اإلسالمية: -8

 

 الشعبة المؤسسة اإلسم المقب  الرقم
 أصوؿ الديف-عمـو إسالمية 1جامعة  وىراف السعدي كحموؿ 01
 غة عربية وحضارة إسالميةل-عمـو إسالمية 1جامعة  وىراف خديجة موصدؽ 02
 لغة عربية وحضارة إسالمية-عمـو إسالمية 1جامعة  وىراف فريد بودربالة 03
 عمـو إسالمية جامعة  تممساف احمد جماؿ الديف عيمر 04
 لغة عربية وحضارة إسالمية-عمـو إسالمية 1جامعة  وىراف سميرة موالي 05

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 لجنة العموم االنسانية والفنون: -9

     

 الشعبة المؤسسة اإلسم المقب  الرقم
 عمـو إنسانية )عمـو اإلعالـ واالتصاؿ( 1جامعة  وىراف نسيمة جميل 01
 عمـ اآلثار -عمـو إنسانية  جامعة غميزاف رشيدة سي الطيب 02
 تاريخ -العمـو اإلنسانية  جامعة تيارت بولخراص حمادوش 03
 تاريخ -العمـو اإلنسانية  جامعة  تممساف زىرة بوكرابيمة 04
 تاريخ -العمـو اإلنسانية  جامعة غميزاف ليمى بمقاسـ 05
 عمـو إنسانية )عمـو اإلعالـ واالتصاؿ( 1جامعة  وىراف  سومية براحيل 06
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 عمـ اآلثار-عمـو إنسانية جامعة  تممساف عائشة فاطمي 07
 عمـو إنسانية  جامعة غميزاف دمحم حمراس 08
 تاريخ -العمـو اإلنسانية المركز الجامعي لمبيض لخضر العربي 09
 تاريخ -العمـو اإلنسانية جامعة مستغانـ نصيرة طيطح  10
 تاريخ -العمـو اإلنسانية جامعة غميزاف بختة يخميم 11
 فنوف بصرية جامعة مستغانـ معمر قرزيز 12
 عمـو إنسانية )عمـو اإلعالـ واالتصاؿ( جامعة الشمف طيب شايب 13
 تاريخ -العمـو اإلنسانية جامعة تيارت عبد الرحماف  كريب 14
 تاريخ -العمـو اإلنسانية جامعة سعيدة نادية قراوي  15

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 لجنة العموم الزراعية والغدائية: -10

     

 الشعبة المؤسسة اإلسم المقب  الرقم
 عمـو فالحية سيمتجامعة تيسم دمحم شيبار 01
 عمـو فالحية جامعة  تممساف مريـ عميوة 02
 عمـو فالحية جامعة  تممساف لطفي مصطفى قازي ثاني 03
 عمـو فالحية المدرسة العميا في عمـو الفالحية مستغانـ ىاشمي زايدي 04
 ذيةعمـو التغ المدرسة العميا لمعمـو البيولوجية بوىراف نبيمة بوخاري بف أحمد دايج 05

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 لجنة العموم السياسية: -11

     

 الشعبة المؤسسة اإلسم المقب  الرقم
 ـو السياسيةالعم 2جامعة وىراف مكية نجار 01
 العمـو السياسية جامعة  تممساف عائشة قادة بف عبد هللا 02
 العمـو السياسية جامعة مستغانـ أحمد طالب أبصير 03
 عمـو سياسية  جامعة سيدي بمعباس دمحم لبوخ 04
 العمـو السياسية جامعة مستغانـ ليديا مناعي 05

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 لجنة الفيزياء: -12

     

 الشعبة المؤسسة اإلسم المقب  الرقم
 فيزياء جامعة الشمف بالؿ حميل 01
 فيزياء جامعة غميزاف رضواف فارس 02
 فيزياء امعة بشارج بوزياف عزالديف 03
 فيزياء جامعة معسكر قادة بيداي 04
 فيزياء جامعة الشمف حميدة بوىاني بف زياف 05
 فيزياء جامعة تيارت خالد ماحي 06
 فيزياء المدرسة العميا لألساتذة ببشار بف عامر عميري  07
 فيزياء المدرسة العميا لألساتذة ببشار حسيف عيساني 08
 فيزياء عة أدرارجام الياس عرباوي  09
 فيزياء جامعة الشمف رشيد طرايش 10
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 فيزياء جامعة  تممساف حياة بف احمد 11
 فيزياء جامعة  تممساف دمحم بف عمي ررباؿ 12
 فيزياء جامعة  تممساف بشير شيخ بالد 13
 فيزياء جامعة  تممساف رحمة بف سعيد 14
 فيزياء جامعة بشار خميفػة العماري  15
 فيزياء 1جامعة  وىراف  عادس مدينة 16
 فيزياء جامعة  تممساف نواؿ كانوف  17
 فيزياء جامعة الشمف فاطمة الزىراء عبد الرحيـ 18

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 لجنة الكيمياء: -13

     

 الشعبة المؤسسة اإلسم المقب  الرقم
 كيمياء جامعة الشمف عبد القادر ميمود الحري  01
 كيمياء جامعة تيارت أحمد حمفاجي 02
 كيمياء جامعة أدرار حمزة لكصاسي 03
 كيمياء المدرسة العميا في اليندسة الكيربائية والطاقوية صارة زغادة 04
 كيمياء جامعة وىراف  لمعمـو والتكنولوجيا  زىرة دراوة 05
 كيمياء جامعة سيدي بمعباس فوزية بمعبدلي  06
 كيمياء جامعة  تممساف يمينة بابا حامد 07
 كيمياء جامعة معسكر خالد طوباؿ 08
 كيمياء 1جامعة  وىراف ىيشاـ بمعربي 09
 كيمياء جامعة تيارت صورية دحاف 10
 كيمياء جامعة  تممساف تيحةف حميدي 11
 كيمياء جامعة معسكر دمحم األميف نوايري  12
 كيمياء جامعة الشمف دمحم ياسيف عامر مسعود 13

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 :لجنة المغات األجنبية األخرى   -14

     

 الشعبة المؤسسة اإلسم المقب  الرقم
 ترجمة جامعة مستغانـ أسماء بمعبدي 01
 لغة إسبانية 2جامعة وىراف  الزىرة  بمعربي  02
 ترجمة جامعة معسكر سفياف جفاؿ 03
 لغة إسبانية 2جامعة وىراف  لبنى بف رابرة 04

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 لجنة المغات الوطنية: -15

     

 الشعبة المؤسسة اإلسم المقب  الرقم
 دراسات لغوية جامعة تيسمسيمت صورية   بوصوار 01
 دراسات لغوية جامعة مستغانـ عائشة يطو 02
 دراسات لغوية جامعة غميزاف خيرة بوخاري  03
 لغة وأدب عربي جامعة الشمف العالية زروقي 04
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 دراسات لغوية جامعة أدرار فاطمة برماتي 05
 الدراسات النقدية جامعة غميزاف حورية كوريدات 06
 اسات النقديةالدر  المركز الجامعي مغنية دمحم بكاي 07
 الدراسات النقدية المركز الجامعي مغنية فاطمة جوادي 08
 دراسات لغوية المركز الجامعي مغنية فضيمة مسعودي 09
 دراسات أدبية جامعة الشمف سميمة نمرة 10
 لغة وأدب عربي 2جامعة وىراف  ياقوت بمحر 11

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 لجنة المغة االنجميزية: -16

 

 الشعبة المؤسسة اإلسم المقب  الرقم
 لغة إنجميزية جامعة تيارت مختارية لحمر 01
 لغة إنجميزية المركز الجامعي النعامة أسماء مريف 02
 لغة إنجميزية 2جامعة وىراف  صارة مصدؽ 03
 لغة إنجميزية جامعة مستغانـ فاطمة نور اليدى دحو / بغدادي 04
 لغة إنجميزية جامعة غميزاف عبد هللا بوقنوس 05
 لغة إنجميزية 1جامعة  وىراف  سياـ سراج 06

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 لجنة المغة الفرنسية: -17

     

 الشعبة المؤسسة اإلسم المقب  الرقم
 لغة فرنسية المدرسة العميا في االقتصاد بوىراف فاطمة الزىراء بمقاسـ 01
 فرنسيةلغة  جامعة مستغانـ ليمى عزدية 02
 لغة فرنسية المدرسة العميا في االقتصاد بوىراف مريـ بف قمفاط 03
 لغة فرنسية جامعة  تممساف زينب مراد بودية 04
 لغة فرنسية المدرسة العميا إلدارة األعماؿ بتممساف عبد القادر سميـ الحصار 05
 لغة فرنسية جامعة  تممساف سماعيف بف منصور 06
 لغة فرنسية ة العميا إلدارة األعماؿ بتممسافالمدرس أماؿ مصمي 07
 لغة فرنسية جامعة  تممساف وردة بابا حامد 08

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 نيكلجنة الميكا -18

     

 الشعبة المؤسسة اإلسم المقب  الرقم
 ىندسة ميكانيكية جامعة  تممساف سماعيل بف سعيد 01
 ىندسة ميكانيكية المدرسة العميا في اليندسة الكيربائية والطاقوية براىيـ مناصر 02
 ىندسة صناعية تممساف -المدرسة العميا في العمـو التطبيقية  دمحم بف نكروؼ 03
 ىندسة ميكانيكية جامعة تيسمسيمت مصطفى درقوي 04
 ىندسة ميكانيكية جامعة وىراف  لمعمـو والتكنولوجيا  فاطمة الزىراء كتاؼ 05
 ىندسة ميكانيكية جامعة وىراف  لمعمـو والتكنولوجيا  فتحية بوعكسة 06
 ىندسة ميكانيكية المركز الجامعي النعامة دريس مداح مجاىد 07
 ىندسة ميكانيكية معة  عيف تيموشنتجا قدور بيراـ 08
 ىندسة ميكانيكية جامعة سيدي بمعباس دمحم النذير جماؿ الديف شريف 09

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 لجنة ىندسة الطرائق والبيئة: -19
     

 الشعبة المؤسسة اإلسم المقب  الرقم
 ىندسة الطرائق جامعة وىراف  لمعمـو والتكنولوجيا  أسماء بف طيب 01
 ىندسة الطرائق جامعة أدرار حكيـ اقداؿ 02
 ىندسة الطرائق 1جامعة  وىراف بف دراؽ عبد القادر 03
 سة الطرائقىند جامعة أدرار عمر خميفي 04
 ىندسة الطرائق جامعة غميزاف مريـ بف جموؿ 05
 ىندسة الطرائق جامعة معسكر أمينة بخوخ 06
 ىندسة الطرائق جامعة غميزاف رشيدة رحماني 07
 ىندسة الطرائق جامعة أدرار منير سقماش 08
 ىندسة بحرية جامعة وىراف  لمعمـو والتكنولوجيا بوعبد هللا عابد 09
 ىندسة الطرائق جامعة بشار الزىرة بمعمة 10
 ىندسة الطرائق جامعة أدرار سمير شادلي 11

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 لجنة اليندسة الكيربائية: -20

     

 الشعبة المؤسسة اإلسم المقب  الرقم
 إلكترونيؾ جامعة وىراف  لمعمـو والتكنولوجيا  ميمود بف شحيمة 01
 كيروتقني جامعة تيارت الجياللي تومي 02
 ىندسة كيربائية جامعة سيدي بمعباس حسيف شبي 03
 اتصاالت سمكية والسمكية جامعة معسكر مختار بصغير 04
 كيروتقني جامعة سيدي بمعباس ح الديفصال بف ديمراد 05
 ىندسة بيوطبية جامعة  تممساف ياسميف بف شعيب 06
 إلكترونيؾ جامعة سيدي بمعباس أرسالف حاتـ كاشة 07
 كيروتقني جامعة سعيدة عامر فتحي عيمر 08
 إلكترونيؾ جامعة وىراف  لمعمـو والتكنولوجيا  ليمى مدبر زوجة زواقي 09
 كيروتقني 2امعة وىرافج ماما طمحي 10
 كيروتقني المدرسة العميا في اليندسة الكيربائية والطاقوية يوسف براىامي 11
 اتصاالت سمكية والسمكية جامعة  تممساف حاج زروقي 12
 آلية تممساف -المدرسة العميا في العمـو التطبيقية  فيصل عريشي 13
 ت سمكية والسمكيةاتصاال جامعة سيدي بمعباس سميمة عزاز  رحماني 14
 ىندسة كيربائية جامعة مستغانـ شيرزاد بف دنيا )ز( بف دنيا  15
 ىندسة كيربائية المركز الجامعي النعامة ياسيف حبشي 16
 كيروتقني 2جامعة وىراف  نور الديف بوحمري  17
 كيروتقني جامعة مستغانـ فطيمة بوتميميس  )ز( بكوش  18
 لكترونيؾإ جامعة معسكر عدناف موفق 19
 آلية المدرسة الوطنية المتعددة التقنيات بوىراف  المصطفى ليتيـ 20
 آلية جامعة بشار بشير وعمري  21
 إلكترونيؾ جامعة معسكر إبراىيـ فاروؽ  بوقنة 22
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 ىندسة كيربائية جامعة مستغانـ صميحة رزيني 23
 كيروتقني جامعة معسكر عادؿ بف عبوف  24
 آلية لشمفجامعة ا يوسف مداحي 25
 اتصاالت سمكية والسمكية المدرسة الوطنية المتعددة التقنيات بوىراف  فاطمة الزىراء معروؼ 26
 كيروتقني جامعة معسكر أحمد العرباوي  27
 إلكترونيؾ جامعة سيدي بمعباس صميحة خريس 28
 اتصاالت سمكية والسمكية جامعة  عيف تيموشنت سياـ  سويقي  29
 كيروتقني جامعة الشمف حمزة صحراوي  30
 كيروتقني جامعة سيدي بمعباس سارة معصـو 31
 آلية جامعة معسكر صادؽ نكروؼ 32

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ة اليندسة المدنية:لجن

     

 الشعبة المؤسسة اإلسم المقب  الرقم
 ىندسة  مدنية جامعة تيسمسيمت فؤاد بورعدة 01
 ىندسة  مدنية جامعة سعيدة براىيـ طويل 02
 ىندسة  مدنية جامعة  تممساف نسيمة بف منصور 03
 ىندسة  مدنية جامعة تيارت عبد الرحماف بقدور بف يمينة 04
 ري  جامعة  تممساف مداني بصديق 05
 ىندسة معمارية   جامعة بشار نعيمة حاج دمحم 06
 ىندسة  مدنية جامعة غميزاف عمر صافر 07
 ىندسة  مدنية جامعة تيسمسيمت ىيثـ بوزيد 08
 ري  جامعة تيارت عبد القادر عتماف 09
 ري  جامعة وىراف  لمعمـو والتكنولوجيا   مزوري  بمحضري  10
 ري  جامعة سيدي بمعباس د القادرعب بموسات 11
 ىندسة  مدنية جامعة معسكر مصطفي العالـ 12
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 2019جوان  23المؤرخ في  954يعدل القرار رقم ، 2021ديسمبر  02مؤرخ في  1362قــرار رقم 
 المدرسة الوطنية العميا لممناجم والمعادن بعنابةإدارة  الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس 

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2021يوليو  سنة  7الموافق  1442ذي القعدة عاـ  26المؤرخ في  281-21بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 .ضمف تعييف أعضاء الحكومة، المعدؿوالمت
 2009غشت سنة  10الموافق  1430شعباف عاـ  19المؤرخ في  253-09وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .العميا لممناجـ والمعادف بعنابة والمتضمف إنشاء المدرسة الوطنية
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .العممي ير التعميـ العالي والبحثالذي يحدد صالحيات وز 
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 2016يونيو سنة  14الموافق  1437رمضاف عاـ  9المؤرخ في  176-16وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .منو 24الذي يحدد القانوف األساسي النموذجي لممدرسة العميا، السيما المادة 

دارة الذي يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس إ 2019جواف  23المؤرخ في  954وبمقتضى القرار رقـ  -
 .المدرسة الوطنية العميا لممناجـ والمعادف بعنابة، المعدؿ

 

 ُيـقـــــّرر
 

، المعػدؿ، والمػذكور أعػاله، كمػا 2019جػواف  23المؤرخ فػي  954يعدؿ الجدوؿ الممحق بالقرار رقـ  المادة األولى:
 ىو محدد بالجدوؿ الممحق بيذا القرار.

 ة لمتعميـ العالي والبحث العممي.ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمي :2المادة 
 2021ديسمبر  02 فيحرر بالجزائر 

 وزير التعميم العالي والبحث العممي
 أ.د عبد الباقي بن زيان

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 المدرسة الوطنية العميا لممناجم والمعادن بعنابة مجمس إدارةقائمة أعضاء 

 األعضاء المعينون: -1
 القطاع الصفة االسم والمقب

 ف بالتعميـ العالي والبحث العمميممثل الوزير المكم رئيسا مانع دمحم -
 ممثمة الوزير المكمف بالمالية عضو حرزهللا نوارة -
 التربية الوطنيةالوزير المكمف ب ممثمة عضو بف طاىر نادية -
 كمف بالتكويف والتعميـ المينييفممثل الوزير الم عضو زبار عبد القادر -
 وظيفة العمومية واإلصالح اإلداري ممثل السمطة المكمفة بال عضو شوعيب دمحم -
 اع الوطنيممثل وزير الدف عضو القروي دمحم لميف -
 الوزير المكمف بالطاقة والمناجـ ممثل عضو عاشوري دمحم -
 اعات المحمية والتييئة العمرانيةممثل الوزير المكمف بالداخمية والجم عضو عريبي نور الديفبم -
 ممثل الوزير المكمف بالصناعة عضو بمدىاف سفياف -
 الوزير المكمف باألشغاؿ العموميةممثل  عضو بوحامد جماؿ الديف -
 لمكمف بالتجارة وترقية الصادراتممثل الوزير ا عضو بمحوت رابح -

 

 عضاء المنتخبون:األ -2
 الييئة الصفة االسم والمقب

 ممثل منتخب عف سمؾ األساتذة عضو رتيمة دمحم -
 سمؾ األساتذة المحاضريف قسـ "ب" ممثمة منتخبة عف عضو بوساحة عائشة -
 سمؾ األساتذة المحاضريف قسـ "ب" ممثمة منتخبة عف عضو عيشوري ايماف  -
 ساتذة المساعديف قسـ "ا"سمؾ األ ممثمة منتخبة عف عضو محتالي ىدى -
 سمؾ األساتذة المساعديف قسـ "ا" ممثمة منتخبة عف عضو بف دباف سميمة -
 دارييف والتقنييف وعماؿ الخدماتممثل منتخب عف الموظفيف اإل 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 -

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 2019أفريل  22المؤرخ في  401يعدل القرار رقم ، 2021ديسمبر  02مؤرخ في  1363قــرار رقم 
 لمدرسة العميا لألساتذة ببوسعادة )والية المسيمة(الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة ا
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2021يوليو  سنة  7الموافق  1442ذي القعدة عاـ  26المؤرخ في  281-21بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 .والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة، المعدؿ
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18رخ في المؤ  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .ير التعميـ العالي والبحث العمميالذي يحدد صالحيات وز 
 2015يوليو سنة  16الموافق  1436رمضاف عاـ  29المؤرخ في  187- 15وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ -

 .سيمة(ساتذة ببوسعادة )والية الموالمتضمف إنشاء المدرسة العميا لأل
 2016يونيو سنة  14الموافق  1437رمضاف عاـ  9المؤرخ في  176-16وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .منو 24 الذي يحدد القانوف األساسي النموذجي لممدرسة العميا،السيما المادة
ارة ، الذي يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس إد2019أفريل  22المؤرخ في  401وبمقتضى القرار رقـ  -

 .بوسعادة )والية المسيمة(، المعدؿالعميا لألساتذة ب المدرسة
 

 ُيـقـــــّرر
 

، المعدؿ،  والمذكور أعاله، كمػا 2019أفريل  22المؤرخ في  401يعدؿ الجدوؿ الممحق بالقرار رقـ  المادة األولى:
 ىو محدد بالجدوؿ الممحق بيذا القرار.

 سمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.ينشر ىذا القرار في النشرة الر : 2المادة 
 2021ديسمبر  02 فيحرر بالجزائر 

 وزير التعميم العالي والبحث العممي
 أ.د عبد الباقي بن زيان

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 المدرسة العميا لألساتذة ببوسعادة )والية المسيمة( اء مجمس إدارةقائمة أعض
 األعضاء المعينون: -1

 القطاع الصفة االسم والمقب
 ف بالتعميـ العالي والبحث العمميممثل الوزير المكم رئيسا بف يعيش كريـ -
 ممثل الوزير المكمف بالمالية عضو طاىري المسعود -
 المكمف بالتربية الوطنيةالوزير  ممثل عضو بطاؿ دمحم الطيب -
 مف بالتكويف والتعميـ المينييفممثل الوزير المك عضو سعادنة الصادؽ -
  وظيفة العمومية واإلصالح اإلداري ممثل السمطة المكمفة بال عضو عفيصة عبد الرزاؽ -
 ممثمة الوزير المكمف بالصناعة عضو رحماني لطيفة -
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 األعضاء المنتخبون: -2
 يئةالي الصفة االسم والمقب

 ممثل منتخب عف سمؾ األساتذة عضو بمواضح رابح -
 ممثل منتخب عف سمؾ األساتذة عضو بمواضح حسيف -
 سمؾ األساتذة المحاضريف قسـ "ا" ممثل منتخب عف عضو جعيجع عمر -
 سمؾ األساتذة المحاضريف قسـ "ب" ممثل منتخب عف عضو بيموؿ ابراىيـ -
 ذة المساعديف قسـ "ا"سمؾ األسات ممثل منتخب عف عضو جايمي دمحم -
 سمؾ األساتذة المساعديف قسـ "ب" ممثل منتخب عف عضو بف داود دمحم لميف -
 دارييف والتقنييف وعماؿ الخدماتممثل منتخب عف الموظفيف اإل عضو بقراجي عمر -
 دارييف والتقنييف وعماؿ الخدماتممثل منتخب عف الموظفيف اإل عضو بوزيدي رؤوؼ -
 ممثل منتخب عف الطمبة عضو عزوز أيوب صابر -
 ممثل منتخب عف الطمبة عضو بوريح دمحم الياس -
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 46عن نتائج الدورة السادسة واألربعون ) يتضمن اإلعالن 2021ديسمبر  5مؤرخ في  1364قــرار رقم 
 لمُّجنة الجامعية الوطنية

 

 ميم العالي والبحث العممي،إن وزير التع
 2021يوليو سنة  7الموافق  1442ذو القعدة عاـ  9المؤّرخ في  281-21بمقتضى المرسوـ الّرئاسي رقـ  -

 .المتضّمف تعييف أعضاء الحكومة، المعّدؿو 
، 2008مايو سنة  3الموافق  1429ربيع الثاني عاـ  27المؤرخ في  130-08وبمقتضى المرسػوـ الّتنفيػذي رقـ  -

 .األساسي الخاص باألستاذ الباحث المتضمف القانوف 
، والمتضمف تنظيـ المجنة الجامعية الوطنيػػػػػػة وتسييرىا 1994نوفمبر سنة  16وبمقتضى القرار المؤّرخ في  -

 .المتمـوتشكيميا، المعدؿ و 
تصة لّمجنة ، والمتضمف تشكيمة الفروع المخ2021نوفمبر سنة   21المؤّرخ في  1265وبمقتضى القرار رقـ  -

 .الجامعية الوطنية
( مف طرؼ أعضاء الّمجنة الجامعية Progrèsبناء عمى نتائج دراسة وتقييـ ممفات الّترشح عبر المنّصة الّرقمية ) -

 .2021نوفمبر   29إلى  22( خالؿ الفترة الممتدة مف 46الوطنية في دورتيا الّسادسة واألربعوف )
 

 ُيـقـــــّرر
 

األساتذة المحاضروف قسـ "أ" المبينة أسماؤىـ ضمف ممحق ىذا القػرار، مػؤىميف حسػب الترتيػب  يعتبر المادة األولى:
 اإلستحقاقي لمترقية إلى رتبة أستاذ.

، 2021ديسػمبر  05يكمف مدير الموارد البشرية بتنفيػػػػػػذ ىدا القرار الذي يسري مفعولو إبتػػػػداء مف تاريخ  :2المــادة 
 الرسمية لوزارة التعميـ العالي والبحث العممي.والذي سينشر في النشرة 

 2021ديسمبر  05 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 ( 46والمتضمن اإلعالن عن نتائج الدورة السادسة واألربعون ) 2021ديسمبر  5المؤرخ في  1364ممحق القرار رقم 
 لمُّجنة الجامعية الوطنية

 

 فرع التكنولوجيا -1
 

 ىندسة الطرائق
 01 العبسي نبيمة ىندسة الطرائق جامعة ىواري بومديف لمعمـو و التكنولوجيا الجزائر

 02 فميميسة عبد الناصر ىندسة الطرائق 1جامعة سطيف 
 03 جاللي سعاد ىندسة الطرائق 1جامعة سطيف 
 04 قريقة فؤاد ىندسة الطرائق جامعة جيجل
 05 عبد هللا الحاج عبد هللا ىندسة الطرائق 1جامعة البميدة 

 06 بف سبيع وحيدة ىندسة الطرائق جامعة ىواري بومديف لمعمـو و التكنولوجيا الجزائر
 07 بف جاو حدو شوقي ىندسة الطرائق جامعة بسكرة

 08 مسعود بورغدة دمحم الزيف ىندسة الطرائق جامعة بومرداس
 09 بف ساسية نبيمة ىندسة الطرائق 1جامعة البميدة 
 10 مانع دمحم ىندسة الطرائق جامعة مستغانـ
 11 بوزيد حبيب ىندسة الطرائق جامعة مستغانـ

 12 كعباش  ختيمة ىندسة الطرائق لمتعددة التقنيات بقسنطينةالمدرسة الوطنية ا
 13 العيداني يخمف ىندسة الطرائق جامعة الشمف
 14 ميداوي  رزيقة ىندسة الطرائق 1جامعة البميدة 

 15 خضراوي  عبدالقادر ىندسة الطرائق جامعة خميس مميانة
 16 حشامة كماؿ ىندسة الطرائق جامعة خميس مميانة

 17 جبيمي عمر ىندسة الطرائق مرداسجامعة بو 
 18 بوشفة يوسف ىندسة الطرائق جامعة ىواري بومديف لمعمـو و التكنولوجيا الجزائر

 19 بوعكاز سامية ىندسة الطرائق جامعة قالمة
 20 خريبط ربيع ىندسة الطرائق جامعة بومرداس

 

 معماريةاليندسة ال
 01 مبيروؾ حياة يةىندسة معمار  3قسنطينة-جامعة صالح بوبنيدر

 02 حمودة عبيدة ىندسة معمارية 1جامعة باتنة
 03 عباوي  مسعود ىندسة معمارية 1جامعة سطيف

 

 ىندسة البيئة
 01 بوسـو  محند أويدير ىندسة البيئة جامعة تيارت

 02 لرجاف  )ز( أيت سميماف نادية ىندسة البيئة تيزي وزو –جامعة مولود معمري 
 ة والسمكيةاتصاالت سمكي 

 01 ساكر  بشرى  اتصاالت سمكية والسمكية جامعة  تممساف
 ىندسة كيربائية 

 01 مراومية عبد هللا ىندسة كيربائية جامعة العربي التبسي  تبسة
 02 نقادي كريـ ىندسة كيربائية جامعة تيارت
 03 حروز  عبد القادر ىندسة كيربائية جامعة أدرار
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 04 بنو جعفر شريف ئيةىندسة كيربا جامعة بشار
 05 مولودي يوسف ىندسة كيربائية جامعة بشار
 06 فراقة شمس الديف ىندسة كيربائية جامعة قالمة

 07 شايب احمد ىندسة كيربائية جامعة بومرداس
 08 بوجاىـ بدر الديف ىندسة كيربائية جامعة قالمة

 09 غمري  لطيفة ىندسة كيربائية جامعة  تممساف
 10 ليميمي جعفر ىندسة كيربائية جامعة جيجل
 11 الكبير عبد القادر ىندسة كيربائية جامعة معسكر
 12 منداسي سفياف ىندسة كيربائية جامعة قالمة

 

 آلية
 01 بمخياط جماؿ الديف شعيب آلية 1جامعة سطيف

 02 خرفاف حميد آلية جامعة باجي مختار عنابة
 

 ىندسة مدنية
 01 حاجي لزرؽ  نيةىندسة  مد جامعة تيارت
 02 درعيش قادة ىندسة  مدنية جامعة تيارت
 03 حوحو دمحم نبيل ىندسة  مدنية جامعة بسكرة

 04 بوطقوقة جماؿ ىندسة  مدنية جامعة العربي التبسي  تبسة
 05 مرابطي  المولودة  بداوي  أزىار ىندسة  مدنية المدرسة الوطنية العميا لألشغاؿ العمومية

 06 بف تشيكو دمحم ىندسة  مدنية ةجامعة المدي
 07 رماضنة دمحم الصادؽ ىندسة  مدنية جامعة بسكرة

 08 بوزياف صالح ىندسة  مدنية جامعة سكيكدة
 09 بمقرع العربي ىندسة  مدنية جامعة المسيمة
 10 زعتر عبد هللا ىندسة  مدنية جامعة بسكرة

 11 سي بشير جعفر ىندسة  مدنية جامعة ىواري بومديف لمعمـو والتكنولوجيا الجزائر
 12 ازياف دمحم ىندسة  مدنية المدرسة الوطنية المتعددة التقنيات بوىراف 

 13 بوعكاز خالد ىندسة  مدنية جامعة تيارت
 14 حيجب مصطفى ىندسة  مدنية جامعة سكيكدة

 15 بومديف أحمد ىندسة  مدنية جامعة وىراف  لمعمـو والتكنولوجيا 
 

 كانيكيةىندسة مي
 01 احدادف رزيقة ىندسة ميكانيكية جامعة المسيمة

 02 دغبوج سمير ىندسة ميكانيكية جامعة العربي التبسي  تبسة
 03 شطي بوعالـ ىندسة ميكانيكية جامعة خميس مميانة

 04 شحاوي  وليد ىندسة ميكانيكية جامعة خنشمة
 05 حناشي ىردمحم الطا ىندسة ميكانيكية جامعة العربي التبسي  تبسة

 06 عيداوي  لخضر ىندسة ميكانيكية جامعة الجمفة
 07 مباركي غزالي ىندسة ميكانيكية 2جامعة باتنة 
 08 رحماني قويدر ىندسة ميكانيكية جامعة الجمفة

 09 سبع فتحي ىندسة ميكانيكية جامعة  تممساف
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 10 ىبير ناصر ىندسة ميكانيكية جامعة أـ البواقي 
 11 معزوزي  رضا ىندسة ميكانيكية انةجامعة خميس ممي

 12 ىواـ عبد هللا ىندسة ميكانيكية جامعة باجي مختار عنابة
 13 نايت بودة فيصل ىندسة ميكانيكية جامعة بجاية

 14 زاوي  موسى ىندسة ميكانيكية جامعة المسيمة
 15 رزقاني العيد ىندسة ميكانيكية جامعة سعيدة
 16 قزراف دمحم ىندسة ميكانيكية جامعة المدية
 17 نعوف  محي الديف ىندسة ميكانيكية 2جامعة باتنة
 18 منصوري  صالح ىندسة ميكانيكية 2جامعة باتنة

 19 بف داود نادية ىندسة ميكانيكية جامعة وىراف  لمعمـو والتكنولوجيا 
 20 مانع رابح ىندسة ميكانيكية 2جامعة باتنة
 21 سةموا احسف ىندسة ميكانيكية جامعة قالمة

 22 خزناجي نضيرة ىندسة ميكانيكية جامعة ىواري بومديف لمعمـو والتكنولوجيا الجزائر
 23 بو سري  عمي ىندسة ميكانيكية جامعة ىواري بومديف لمعمـو والتكنولوجيا الجزائر

 24 دراس مختار ىندسة ميكانيكية جامعة سيدي بمعباس
 ىندسة بحرية 

 01 سعيدي فتحي ىندسة بحرية ولوجياجامعة وىراف  لمعمـو والتكن 
 ىندسة صناعية 

 01 عيطوش سامية ىندسة صناعية 2جامعة باتنة
 التعمير 

 01 طميف رشيد التعمير 3قسنطينة -جامعة صالح بوبنيدر 
 إعالم آلي 

 01 سحابة كريـ إعالـ آلي جامعة مستغانـ
 02 عمروف  دمحم إعالـ آلي جامعة العربي التبسي تبسة
 03 بونور )ـ( زغيدة نورة إعالـ آلي جامعة باجي مختار عنابة

 04 عمر بف صابر   جماؿ إعالـ آلي المدرسة العميا لإلعالـ اآللي  سيدي بمعباس
 05 بوعمامة سميـ إعالـ آلي 1جامعة سطيف

 06 بميمي حبيبة إعالـ آلي جامعة باجي مختار عنابة
 07 اخروؼ سمير إعالـ آلي جامعة المسيمة
 08 كواحمة دمحم نجيب إعالـ آلي جامعة قالمة

 09 سوامي فرياؿ إعالـ آلي 1جامعة الجزائر
 10 قزولي العربي إعالـ آلي المدرسة الوطنية العميا لمطاقات المتجددة والبيئة والتنمية المستدامة

 11 عبد الحميد سمير إعالـ آلي 2جامعة باتنة
 12 بوزياف بد الرؤوؼع إعالـ آلي جامعة برج بوعريريج

 13 بورويس عبد الحبيب إعالـ آلي جامعة أـ البواقي 
 14 عبد الرحيـ دمحم األميف إعالـ آلي جامعة  تممساف
 15 عواؽ سفياف إعالـ آلي 2جامعة باتنة 
 16 نوريف رشيد إعالـ آلي 1جامعة  وىراف
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 17 بوراس زيف الديف إعالـ آلي المدرسة العميا في التكنولوجيات الصناعية عنابة
 18 بمعربي مصطفى إعالـ آلي جامعة تيارت

 19 بف عمر عبد الكريـ إعالـ آلي جامعة  تممساف
 20 صاري  توفيق إعالـ آلي جامعة باجي مختار عنابة

 

 ري ـــــــــال
 01 معروؼ نذير ري  جامعة أـ البواقي 

 02 لفقير ىابعبد الو  ري  المدرسة الوطنية العميا لألشغاؿ العمومية
 03 مسامح عبد الحميد ري  جامعة بسكرة
 04 جميطة بمخير ري  جامعة الجمفة

 05 جدو مسعود ري  جامعة أـ البواقي 
 06 لكحل موسى ري  جامعة باجي مختار عنابة

 كيروميكانيك 
 01 بف شوية  نجـ الديف كيروميكانيؾ جامعة  سوؽ أىراس

 كيروتقني 
 01 عكسة وسيـ روتقنيكي جامعة سيدي بمعباس

 02 نعيمي الجمعي كيروتقني جامعة بسكرة
 03 لعجيمي عبد العزيز كيروتقني جامعة قالمة
 04 طيب نبيل كيروتقني جامعة بجاية
 05 قطاؼ عبد الرزاؽ كيروتقني جامعة بسكرة

 06 بوشحداف دمحم كيروتقني جامعة بومرداس
 07 امير  عبد القادر كيروتقني جامعة سيدي بمعباس

 08 يسعد بف يسعد كيروتقني جامعة غميزاف
 09 عقوف  دمحم الصالح كيروتقني 2جامعة باتنة 
 10 بودرياس زوبير كيروتقني جامعة بجاية
 11 بوشتة عبد الكريـ كيروتقني جامعة بشار
 12 عبد الدايـ صبرينة كيروتقني جامعة بسكرة
 13 بومعراؼ ربيعة كيروتقني جامعة بسكرة

 14 بف فرحي لويزة كيروتقني 2عة باتنةجام
 15 عبد الحاكـ كوريداؾ اليواري  كيروتقني جامعة وىراف  لمعمـو والتكنولوجيا 

 16 بمعمى جماؿ كيروتقني 2جامعة باتنة 
 17 عبد الحميد ليمية كيروتقني 2جامعة باتنة 

 18 حمداوي  حبيب كيروتقني جامعة سيدي بمعباس
 إلكترونيك 

 01 بدرة سامي إلكترونيؾ نشمةجامعة خ
 02 خضراوي  دمحم إلكترونيؾ جامعة سيدي بمعباس

 03 الشقاقي بالؿ  إلكترونيؾ جامعة وىراف  لمعمـو والتكنولوجيا 
 04 شرشاب يوسف إلكترونيؾ جامعة غميزاف
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 05 بف عمو ياسيف إلكترونيؾ جامعة سعيدة
 06 صديقي عمي إلكترونيؾ جامعة سيدي بمعباس

 07 ناصري  جياللي إلكترونيؾ معة تيارتجا
 08 مغربي حسينة إلكترونيؾ جامعة بسكرة

 09 مسيخ لطفي إلكترونيؾ جامعة سكيكدة
 10 بربار طارؽ بوزياف إلكترونيؾ جامعة ىواري بومديف لمعمـو و التكنولوجيا الجزائر

 11 بودغف اسطمبولي طارؽ  إلكترونيؾ جامعة وىراف  لمعمـو والتكنولوجيا 
 12 عامر خيرة إلكترونيؾ جامعة سيدي بمعباس

 13 قندوز جياللية إلكترونيؾ دمحم بف أحمد 2جامعة وىراف 
 14 قرفي نور الديف إلكترونيؾ ميمة -المركز الجامعي عبد الحفيع بوالصوؼ 

 15 جواف لطفي إلكترونيؾ 2جامعة باتنة 
 16 بف صديق نادية إلكترونيؾ جامعة سيدي بمعباس

 17 بكري  يمينة إلكترونيؾ لمركز الجامعي مغنيةا
 18 يخمف فريد إلكترونيؾ 1جامعة البميدة 
 19 بف حبيب دمحم شكري  إلكترونيؾ جامعة  تممساف
 20 فرجوني عبد العزيز إلكترونيؾ 1جامعة البميدة 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 فرع العموم الدقيقة -2

 

 الرياضيات
 01 وناس عادؿ رياضيات جامعة أـ البواقي 

 02 قفايفية رفيق رياضيات جامعة العربي التبسي  تبسة
 03 عبد المالؾ سالـ رياضيات جامعة العربي التبسي  تبسة

 04 مصباحي سميـ رياضيات 1سطيف جامعة
 05 دمحم شريف أحمد رياضيات جامعة معسكر

 06 دحية الحاج رياضيات المدرسة العميا لألساتذة بوسعادة
 07 بوداوي  أحمد رياضيات جامعة أدرار
 08 سويد دمحم السعيد رياضيات جامعة تيارت

 09 بمعسل عمر رياضيات جامعة األغواط
 10 مسعوداف ىادية رياضيات ي  تبسةجامعة العربي التبس

 11 معزوزي )باتوؿ( عائشة رياضيات جامعة ىواري بومديف لمعمـو والتكنولوجيا الجزائر
 12 حمايزية طيب رياضيات جامعة أـ البواقي 

 13 لزرؽ  جماؿ الديف رياضيات جامعة سيدي بمعباس
 14 شرفاوي  مولود رياضيات جامعة بسكرة
 15 فرحي بكير اترياضي جامعة بجاية

 16 بف اـ ىاني موسى رياضيات جامعة المسيمة
 17 أودية )ـ( رحموف  فازية رياضيات جامعة بجاية
 18 زرقيف دمحم رياضيات 2جامعة باتنة 

 19 ممو عامر رياضيات جامعة المسيمة
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 20 عادؿ )ـ( عيسانو كريمة رياضيات جامعة بجاية
 21 ـ( بولحيوطالبي ) فتيحة رياضيات جامعة بجاية

 22 بف مصطفى فاطمة الزىرة رياضيات جامعة باجي مختار عنابة
 23 غماري  كوثر رياضيات المدرسة الوطنية المتعددة التقنيات بوىراف 

 24 شرفي )ـ( الغا كريمة رياضيات جامعة بجاية
 25 مرزوقي مونة رياضيات جامعة باجي مختار عنابة

 26 يدةحم عمي رياضيات 1جامعة قسنطينة
 27 بيراـ عبدالقادر رياضيات جامعة سيدي بمعباس

 28 سمت عمر رياضيات جامعة المسيمة
 29 بورغدة عبد المطيف رياضيات 1جامعة سطيف
 30 فرناف خير الديف رياضيات جامعة قالمة

 31 شواؼ عبد الحق رياضيات جامعة سيدي بمعباس
 32 يلعبيد صورية رياضيات جامعة باجي مختار عنابة

 33 بشير )ـ( زرواتي حميمة رياضيات جامعة بجاية
 34 رباح ديرار رياضيات جامعة ىواري بومديف لمعمـو والتكنولوجيا الجزائر

 35 صايفي ويزة رياضيات 3جامعة الجزائر
 36 لكحل فييـ رياضيات جامعة قالمة

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 الفيزياء

 01 دحماف فتح هللا فيزياء جامعة تيسمسيمت
 02 ساحمي بمقاسـ فيزياء جامعة تيارت

 03 حسناوي  عبد الكريـ فيزياء جامعة ىواري بومديف لمعمـو و التكنولوجيا الجزائر
 04 راشد جعفر ياءفيز  جامعة وىراف  لمعمـو والتكنولوجيا 

 05 بف سويسي  فيصل فيزياء جامعة خنشمة
 06 حميفة بشير فيزياء جامعة األغواط
 07 لويدي سفياف فيزياء جامعة سكيكدة
 08 مريش فايزة فيزياء جامعة جيجل
 09 زرواؿ صورية فيزياء جامعة  الوادي

 10 وؼبوالص نورة فيزياء ميمة -المركز الجامعي عبد الحفيع بوالصوؼ 
 11 عرابش خديجة فيزياء جامعة  تممساف

 12 دغيش جماؿ فيزياء تيزي وزو –جامعة مولود معمري 
 13 أوبعزيز ذىبية )ز( قاسي فيزياء تيزي وزو –جامعة مولود معمري 

 14 رضواف صالح اسماء فيزياء جامعة المسيمة
 15 بمعدؿ براىيـ فيزياء جامعة الجمفة
 16 العقوف  ريزةب فيزياء جامعة قالمة

 17 عقباني زىيرة فيزياء جامعة وىراف  لمعمـو والتكنولوجيا 
 18 فوغالي توفيق فيزياء جامعة الطارؼ

 19 طمعي دمحم الشريف فيزياء جامعة باجي مختار عنابة
 20 العيدودي مولود فيزياء المدرسة العميا لألساتذة آسيا جبار قسنطينة
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 21 جتا نسيمة فيزياء جامعة بشار
 22 مسكيف دمحم فيزياء جامعة سعيدة

 23 بوقبريف فوزية فيزياء جامعة سيدي بمعباس
 24 أمير عيد إدريس فيزياء جامعة وىراف  لمعمـو والتكنولوجيا 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 الكيمياء
 01 بقشيش بولنوار كيمياء جامعة األغواط
 02 رحيـ اـ الخير )ز( زعطوط كيمياء جامعة ورقمة

 03 بوغمـو شفيقة كيمياء جامعة باجي مختار عنابة
 04 حساني إيماف كيمياء تممساف -المدرسة العميا في العمـو التطبيقية 

 05 عقودقزاف ل سامية كيمياء جامعة باجي مختار عنابة
 06 مواس حـر خميفي طومة نرجس كيمياء 1جامعة قسنطينة
 07 بف كيكي نعيمة كيمياء 2جامعة باتنة 

 08 جديد مبروؾ كيمياء جامعة األغواط
 09 نباش نادية كيمياء جامعة بسكرة

 10 دىامشية دمحم كيمياء جامعة  الوادي
 11 بوشارب فوزية كيمياء جامعة الطارؼ
 12 زوكل عبد الحميـ كيمياء طجامعة األغوا
 13 براىيـ الرحماني دمحم كيمياء 1جامعة البميدة

 14 فرشيشي لوبنة كيمياء جامعة باجي مختار عنابة
 15 بوبكري  شريفة  كيمياء جامعة بسكرة
 16 جميل رياف كيمياء جامعة قالمة
 17 حركاتي دالؿ كيمياء جامعة بسكرة

 18 نايت مرزوؽ  اسيا كيمياء جامعة  سوؽ أىراس
 19 دحاؾ كريمة كيمياء جامعة بومرداس
 20 بميفة  عبد الرحيـ كيمياء جامعة معسكر
 21 بوزياف مباركة كيمياء جامعة ورقمة

 22 خيري حـر مريبوط نعيمة كيمياء 1جامعة قسنطينة
 23 لكحل سميمة كيمياء 2جامعة باتنة

 24 بوخويط اماؿ كيمياء جامعة باجي مختار عنابة
 25 بف كينيوار رشيد كيمياء 1جامعة قسنطينة

 26 مراكشي كريمة كيمياء جامعة باجي مختار عنابة
 27 سمارة ونيسة كيمياء جامعة ورقمة

 28 ىاليمي  )ز(  إقدالف  نسيمة كيمياء جامعة ىواري بومديف لمعمـو و التكنولوجيا الجزائر
 29 بف فضة ( مميلباية )ز كيمياء تيزي وزو –جامعة مولود معمري 
 30 لعمراني  )ز( أمعوز  نوارة كيمياء تيزي وزو –جامعة مولود معمري 

 31 نعيجة عبد هللا كيمياء 1جامعة قسنطينة
 32 عميري  سعيد كيمياء جامعة ىواري بومديف لمعمـو والتكنولوجيا الجزائر

 33 دريسي مختارية  كيمياء جامعة تيارت
 34 طويل مدأح كيمياء 1جامعة قسنطينة

 35 بف عبيد حسيف كيمياء 2جامعة باتنة
ـــــ 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 ـــــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ  ـــ
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 فرع عموم الطبيعة والحياة -3
 

 العموم البيولوجية
 01 طيبي خالد عمـو بيولوجية تيارت جامعة

 02 حمايدية كوثر عمـو بيولوجية جامعة  سوؽ أىراس
 03 صبحي وداد عمـو بيولوجية 1جامعة سطيف
 04 جبالي نصيرة عمـو بيولوجية جامعة الطارؼ
 05 ميني منى عمـو بيولوجية جامعة غرداية
 06 اسماعيمي الطاىر عمـو بيولوجية جامعة المسيمة

 07 جممي سمير عمـو بيولوجية معة باجي مختار عنابةجا
 08 عمري  مناؿ عمـو بيولوجية جامعة ىواري بومديف لمعمـو والتكنولوجيا الجزائر

 09 منادي نورالديف عمـو بيولوجية جامعة سيدي بمعباس
 10 بوسكيف سميرة عمـو بيولوجية جامعة العربي التبسي تبسة

 11 حوض خديجة ولوجيةعمـو بي جامعة سيدي بمعباس
 12 كانوف  خدوجة عمـو بيولوجية جامعة سيدي بمعباس

 13 طيبي فايزة عمـو بيولوجية جامعة باجي مختار عنابة
 14 منصر فؤاد عمـو بيولوجية جامعة العربي التبسي  تبسة
 15 مكاحمية دمحم الناصر عمـو بيولوجية جامعة العربي التبسي  تبسة

 16 الواعر ابتساـ ـو بيولوجيةعم 1جامعة قسنطينة
 17 بمحوسيف فاطمة عمـو بيولوجية جامعة وىراف  لمعمـو والتكنولوجيا 

 18 خشبة إحساف عمـو بيولوجية جامعة األغواط
 19 بعرور شكري  عمـو بيولوجية جامعة  سوؽ أىراس

 20 بركة دمحم صميح عمـو بيولوجية جامعة  تممساف
 21 محديد دمحم عمـو بيولوجية بالقبةالمدرسة العميا لألساتذة 

 22 بوغموط حميمة عمـو التغذية 1جامعة قسنطينة
 23 منصوري  وردة عمـو بيولوجية جامعة باجي مختار عنابة
 24 بوحفص نزيية عمـو بيولوجية جامعة باجي مختار عنابة

 25 سحنوني فاطيمة عمـو بيولوجية جامعة معسكر
 26 شايب غنية جيةعمـو بيولو  1جامعة قسنطينة

 27 دالي شاوش سييمة عمـو بيولوجية 3قسنطينة -جامعة صالح بوبنيدر 
 28 بوكرومة نظرى  عمـو بيولوجية جامعة  سوؽ أىراس

 29 زداـ عبد الغاني عمـو بيولوجية جامعة المسيمة
 30 عوف  عمر عمـو بيولوجية جامعة المسيمة
 31 مرادي صالح عمـو بيولوجية 1جامعة باتنة

 32 حسيني صبرينة عمـو بيولوجية جامعة الطارؼ
 33 بوعياد أغا  باية شييناز عمـو بيولوجية جامعة  تممساف

 34 حمداني أماؿ عمـو بيولوجية جامعة باجي مختار عنابة
 35 بوسماحة  ليمى عمـو بيولوجية جامعة سيدي بمعباس

 36 شتـو عزيز عمـو بيولوجية 1جامعة قسنطينة
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 37 حمودة دنيا عمـو بيولوجية 1قسنطينةجامعة 
 38 شواىدة سميمة عمـو بيولوجية جامعة باجي مختار عنابة

 39 بف عبد الرحماف مختار عمـو بيولوجية جامعة سيدي بمعباس
 40 مفتاح ـ بوسواليـ  نواؿ عمـو بيولوجية 1جامعة سطيف

 41 مرادي لعاـر عمـو بيولوجية جامعة أـ البواقي 
 42 عزوز زوبير عمـو بيولوجية باجي مختار عنابةجامعة 

 43 سطعمي ليمى عمـو بيولوجية 1جامعة  وىراف
 44 صحراوي  رشيد عمـو بيولوجية 1جامعة سطيف
 45 بوطيبة سعد عمـو بيولوجية جامعة الجمفة
 46 بف عيسى )ـ( حداد فاطمة الزىرة عمـو بيولوجية 1جامعة  وىراف

 47 غريب دمحم عمـو بيولوجية ةالمركز الجامعي النعام
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 العموم فالحية
 01 لعطاطي مراد عمـو فالحية المدرسة الوطنية العميا لمفالحة

 02 محند قاسي حكيمة حيةعمـو فال جامعة بومرداس
 03 وعراب سامية عمـو فالحية 1جامعة البميدة
 04 سعدود دمحم عمـو فالحية جامعة الشمف
 05 فرحي كميميا عمـو فالحية جامعة بسكرة
 06 بوخالفة حسينة المدعوة حفيظة عمـو فالحية جامعة بسكرة

 07 كعوش سمية عمـو فالحية جامعة بومرداس
 08 مزردي فريد ـو فالحيةعم جامعة بسكرة
 09 نصر هللا يحي عمـو فالحية جامعة سعيدة

 10 بف عبد هللا دمحم عمي عمـو فالحية جامعة  تممساف
 11 بمقاسمي لويزة عمـو فالحية المدرسة العميا في عمـو الفالحية مستغانـ

 12 حمادي كماؿ عمـو فالحية تقصريف -المعيد الوطني لمتكويف العالي إلطارات الشباب
 13 مياوة دمحم الصغير عمـو فالحية جامعة بسكرة

 14 بف عباس الياـ عمـو فالحية جامعة ىواري بومديف لمعمـو و التكنولوجيا الجزائر
 15 بف الشريف سميماف عمـو فالحية جامعة الجمفة
 16 آيت بمقاسـ عبد الكريـ عمـو فالحية جامعة الجمفة
 17 شاوش عيدةس عمـو فالحية جامعة ورقمة
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 البيئة والمحيط
 01 بونار رابح بيئة ومحيط جامعة المسيمة
 02 شرماط صباح بيئة ومحيط 1جامعة سطيف
 03 عبورة رضا ومحيط بيئة جامعة  تممساف
 04 ايت حمو دمحم  بيئة ومحيط جامعة تيارت

 05 بوشيخي ثاني زىير بيئة ومحيط جامعة  تممساف
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 الجيوفيزياء
 01 بوبعاية جماؿ جيوفيزياء العربي التبسي  تبسة جامعة

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 عمم األحياء المائية البحرية والقارية

 01 غماري  سيدي دمحم ة والقاريةعمـ األحياء المائية البحري جامعة مستغانـ
 02 بف عيسى نور الديف عمـ األحياء المائية البحرية والقارية 1جامعة  وىراف
 03 شحرور فيصل عمـ األحياء المائية البحرية والقارية 1جامعة  وىراف

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 البيوتكنولوجيا

 01 بوفنارة سييل بيوتكنولوجيا جامعة خنشمة
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 جيولوجيا
 01 ساطور ليندة جيولوجيا دمحم بف أحمد 2جامعة وىراف 
 02 بوالصمصاؿ بوعالـ جيولوجيا جامعة ورقمة
 03 غريب لسعد جيولوجيا جامعة قالمة

 04 ضفافمية نبيل جيولوجيا جامعة العربي التبسي  تبسة
 05 برينيس نافع جيولوجيا 2جامعة باتنة 

 06 فوضيل بوراس عمي الديف لوجياجيو  جامعة ىواري بومديف لمعمـو والتكنولوجيا الجزائر
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 الجغرافيا وتييئة اإلقميم

 01 بوسماحة أحمد جغرافيا وتييئة اإلقميـ جامعة أـ البواقي
 02 بوحتة رابح جغرافيا وتييئة اإلقميـ 2جامعة باتنة
 03 حداد عواشرية لويزة جغرافيا وتييئة اإلقميـ 2جامعة باتنة

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 العموم البيطرية

 01 كوحيل كريمة عمـو البيطرية 1ينةجامعة قسنط
 02 مسعي احمد عمـو البيطرية جامعة بسكرة

 03 حيرش سناء عمـو البيطرية 1جامعة قسنطينة
 04 بف شيرة مختار عمـو البيطرية جامعة تيارت

 05 شاىد امينة عمـو البيطرية المدرسة الوطنية العميا لمبيطرة
 06 لخضارة نجوى  عمـو البيطرية 1جامعة قسنطينة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 فرع العموم اإلقتصادية والتجارية وعموم الّتسيير -4  

 

 

 العموم االقتصادية
 01 ميميح حكيمة عمـو االقتصادية جامعة  سوؽ أىراس

 02 بورناف مصطفى عمـو االقتصادية جامعة األغواط
 03 إليفي دمحم عمـو االقتصادية جامعة خميس مميانة

 04 بف شني عبد القادر عمـو االقتصادية جامعة مستغانـ
 05 ميدوف  الياس عمـو االقتصادية المركز الجامعي ايميزي 

 06 مرابط امينة عمـو االقتصادية جامعة  تممساف
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 07 بوشريبة دمحم عمـو االقتصادية 2جامعة قسنطينة
 08 بشيشي وليد عمـو االقتصادية جامعة قالمة
 09 حديدي آدـ عمـو االقتصادية جامعة الجمفة

 10 سوالـ صالح الديف عمـو االقتصادية جامعة  سوؽ أىراس
 11 بف عباس شامية عمـو االقتصادية جامعة خنشمة
 12 سردوؾ فاتح قتصاديةعمـو اال جامعة  الوادي
 13 بوحرود فتيحة عمـو االقتصادية 1جامعة سطيف

 14 بف عالؿ بمقاسـ عمـو االقتصادية المركز الجامعي لمبيض
 15 عياد  ليمى عمـو االقتصادية جامعة أدرار
 16 مجمخ سميـ بف عبد الحق عمـو االقتصادية جامعة قالمة

 17 صالح  دمحم عمـو االقتصادية جامعة تيسمسيمت
 18 فودوا  دمحم عمـو االقتصادية جامعة أدرار
 19 ىاشمي طيب عمـو االقتصادية جامعة سعيدة
 20 واعر وسيمة عمـو االقتصادية 1جامعة باتنة

 21 بدري  عبد المجيد عمـو االقتصادية جامعة سعيدة
 22 مناد عمي عمـو االقتصادية جامعة  تممساف
 23 حجماوي  توفيق اديةعمـو االقتص جامعة سعيدة
 24 بوقنة سميـ عمـو االقتصادية 1جامعة باتنة
 25 مباركي سامي عمـو االقتصادية 1جامعة باتنة

 26 تيماوي  عبد المجيد عمـو االقتصادية جامعة غرداية
 27 مزاىدية رفيق عمـو االقتصادية جامعة خنشمة

 28 بوظراؼ الجياللي عمـو االقتصادية جامعة مستغانـ
 29 العقوف  نادية عمـو االقتصادية 1جامعة باتنة

 30 عطا هللا لحسف عمـو االقتصادية جامعة سعيدة
 31 قشاـ إسماعيل عمـو االقتصادية جامعة الجمفة
 32 العقاب دمحم عمـو االقتصادية جامعة الجمفة
 33 لباز األميف عمـو االقتصادية جامعة الجمفة
 34 خاطر طارؽ  ةعمـو االقتصادي 1جامعة باتنة
 35 اقاسـ  حسنة عمـو االقتصادية جامعة أدرار

 36 قرقب مبارؾ عمـو االقتصادية جامعة تامنغست
 37 موالي عمي عمـو االقتصادية 1جامعة  وىراف
 38 اوالد العيد سعد عمـو االقتصادية جامعة األغواط
 39 طاوش قندوسي عمـو االقتصادية جامعة سعيدة
 40 حاشي نوري  عمـو االقتصادية جامعة الجمفة

 41 سحنوف  سمير عمـو االقتصادية جامعة سيدي بمعباس
 42 خير الديف جمعة عمـو االقتصادية جامعة بسكرة
 43 قندوز فاطمة الزىراء عمـو االقتصادية 2جامعة البميدة
 44 الصوفي  أشرؼ عمـو االقتصادية 1جامعة باتنة
 45 عادؿ طمة الزىراءفا عمـو االقتصادية جامعة بشار
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 46 دحو عبد الكريـ عمـو االقتصادية جامعة تيارت
 47 بوضياؼ سامية عمـو االقتصادية 2جامعة البميدة
 48 حفيع فطيمة عمـو االقتصادية 1جامعة باتنة

 49 صاري  عمي عمـو االقتصادية جامعة  سوؽ أىراس
 50 بف خميف طارؽ  عمـو االقتصادية جامعة الجمفة

 51 مسعي سمير عمـو االقتصادية ة خنشمةجامع
 52 بناي مصطفى عمـو االقتصادية 3جامعة الجزائر

 53 لعرابي نسيمة عمـو االقتصادية المدرسة الوطنية العميا لإلحصاء واالقتصاد التطبيقي
 54 بف حمادي عبد القادر عمـو االقتصادية دمحم بف أحمد 2جامعة وىراف

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 عموم التسيير

 01 فراحتية العيد عمـو التسيير جامعة المسيمة
 02 مير أحمد عمـو التسيير جامعة المسيمة
 03 لقميطي االخضر عمـو التسيير جامعة المسيمة

 04 أوبختي نصيرة عمـو التسيير ز الجامعي مغنيةالمرك
 05 بف حامد عبد الغني عمـو التسيير المركز الجامعي ايميزي 

 06 زعرور نعيمة عمـو التسيير جامعة بسكرة
 07 حركات سعيدة عمـو التسيير جامعة أـ البواقي 

 08 مانع سبرينة عمـو التسيير جامعة خنشمة
 09 خالدي فراح لتسييرعمـو ا جامعة أـ البواقي 

 10 العابد لزىر عمـو التسيير 2جامعة قسنطينة 
 11 أوالد حيمودة عبدالمطيف عمـو التسيير جامعة غرداية
 12 بف عيسى ليمى عمـو التسيير جامعة بسكرة
 13 بومجاف عادؿ عمـو التسيير جامعة بسكرة
 14 دحو سميماف عمـو التسيير جامعة غرداية
 15 دريس يحيى عمـو التسيير التبسي  تبسة جامعة العربي
 16 براىيمي عبد الرزاؽ عمـو التسيير جامعة المسيمة
 17 كردودي سياـ عمـو التسيير جامعة بسكرة
 18 موسي سياـ عمـو التسيير جامعة بسكرة
 19 بف مسعود عطاهللا عمـو التسيير جامعة الجمفة
 20 بخاخشة موسى عمـو التسيير جامعة قالمة

 21 جدي شوقي عمـو التسيير جامعة العربي التبسي  تبسة
 22 صديقي النعاس عمـو التسيير جامعة الجمفة
 23 إفوراح حسيف عمـو التسيير جامعة بجاية
 24 جواؿ دمحم السعيد عمـو التسيير جامعة الجمفة
 25 مزياني مصطفى عمـو التسيير جامعة بجاية

 26 بالي مزةح عمـو التسيير جامعة  الوادي
 27 سماعيل عيسى عمـو التسيير جامعة تيسمسيمت
 28 حمادوش سفياف عمـو التسيير جامعة بومرداس
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 29 الجودي دمحم عمي عمـو التسيير جامعة الجمفة
 30 بوىنة كمثـو عمـو التسيير المركز الجامعي مغنية

 31 صادؽ زىراء عمـو التسيير جامعة بشار
 32 ضويفي حمزة التسييرعمـو  جامعة تيسمسيمت

 33 طيبي بومديف عمـو التسيير جامعة سعيدة
 34 شنافي نواؿ عمـو التسيير جامعة بسكرة
 35 مجدوب خيرة عمـو التسيير جامعة تيارت

 36 قناف براىيـ عمـو التسيير جامعة بومرداس
 37 عيجولي خالد عمـو التسيير جامعة الجمفة
 38 منصوري  يةرق عمـو التسيير جامعة بسكرة
 39 بمخيري  فاطنة عمـو التسيير جامعة الجمفة

 40 ماليكية عامر عمـو التسيير جامعة  سوؽ أىراس
 41 بوصوردي صميحة عمـو التسيير 1جامعة باتنة 

 42 قميري  حجيمة عمـو التسيير جامعة بومرداس
 43 بوسممة حكيمة عمـو التسيير 1جامعة باتنة 

 44 شتيح  عبدالقادر لتسييرعمـو ا جامعة األغواط
 45 ايت عيسى  عيسى عمـو التسيير جامعة تيارت

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 وم التجاريةالعم

 01 زغبة طالؿ عمـو تجارية جامعة المسيمة
 02 بف البار موسى عمـو تجارية جامعة المسيمة
 03 بويعقوب عبد الكريـ عمـو تجارية دمحم بف أحمد 2جامعة وىراف
 04 مولوج كماؿ عمـو تجارية جامعة المدية
 05 مرعوش إكراـ عمـو تجارية 1جامعة باتنة

 06 عمامرة ياسمينة عمـو تجارية جامعة العربي التبسي  تبسة
 07 بوعالؽ نواؿ عمـو تجارية ي التبسي  تبسةجامعة العرب

 08 تفالي بف يونس عمـو تجارية جامعة مستغانـ
 09 لخضاري  نسيمة عمـو تجارية 2جامعة البميدة

 10 زىراوي  عفاؼ عمـو تجارية 2جامعة قسنطينة
 11 خدومة الوردي عمـو تجارية 1جامعة باتنة
 12 طحطوح مسعود عمـو تجارية 1جامعة باتنة
 13 مقدـ خالد عمـو تجارية جامعة ورقمة
 14 محمودي حسيف عمـو تجارية جامعة أدرار
 15 مزوغ عادؿ عمـو تجارية 2جامعة البميدة

 16 برجـ حناف عمـو تجارية جامعة باجي مختار عنابة
 17 عبيمة دمحم عمـو تجارية 3جامعة الجزائر
 18 بف صالح عبد الرزاؽ عمـو تجارية 2جامعة البميدة

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 جتماعيةاالفرع العموم اإلنسانية و  -5
 
 

 عموم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية
 01 مريشيش خالد نية والرياضيةعمـو وتقنيات النشاطات البد جامعة المسيمة
 02 بونشادة ياسيف عمـو وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية جامعة الجمفة

 03 تيايبية فوزي  عمـو وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية جامعة  سوؽ أىراس
 04 بف شييدة عبد القادر عمـو وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية جامعة مستغانـ

 05 حمادي عامر عمـو وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية عة الجمفةجام
 06 نطاح  كماؿ  عمـو وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية جامعة المسيمة
 07 فايد عبد الرزاؽ عمـو وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية جامعة المسيمة
 08 كريبع دمحم اضيةعمـو وتقنيات النشاطات البدنية والري جامعة ورقمة
 09 فيـر الطيب عمـو وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية جامعة الجمفة
 10 سحساحي ميدي عمـو وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية 2جامعة باتنة 

 11 ميدي عز الديف عمـو وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية جامعة المسيمة
 12 رحمي مراد النشاطات البدنية والرياضية عمـو وتقنيات جامعة المسيمة
 13 جنداوي  عبد الرحماف عمـو وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية جامعة الجمفة
 14 ميموف  عيسى عمـو وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية 2جامعة باتنة 
 15 رعاش كماؿ عمـو وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية جامعة الجمفة

 16 ىدوش عيسى عمـو وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية 2معة باتنة جا
 17 قصار ماحي عمـو وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية جامعة الجمفة

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 أرطوفونيا

 01 دليل  سميحة أرطوفونيا  جامعة أدرار
 02 حشاني سعاد أرطوفونيا  جامعة ورقمة

 03 قاسمي أماؿ أرطوفونيا  2جامعة الجزائر 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 عموم التربية
 01 برواؿ مختار عمـو التربية  1جامعة باتنة 

 02 زعرور  لبنى عمـو التربية  2جامعة الجزائر 
 03 صخري   دمحم عمـو التربية  جامعة األغواط
 04 شريفي  حميمة عمـو التربية  جامعة المسيمة
 05 سعد  الحاج عمـو التربية  جامعة تيارت

 06 زرقاف  ليمى عمـو التربية  2جامعة سطيف 
 07 عباسي  سعاد عمـو التربية  جامعة المدية
 08 الحطاح  زبيدة عمـو التربية  جامعة المدية

 09 حزي  صالح عمـو التربية  المدرسة العميا لألساتذة بالقبة
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 عمم النفس
 01 جناد  عبد الوىاب عمـ النفس جامعة مستغانـ
 02 بوضياؼ  نواؿ عمـ النفس جامعة المسيمة
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 03 عامر نورة عمـ النفس جامعة أـ البواقي 
 04 محد ب )ز( سماعيمي  رزيقة  عمـ النفس تيزي وزو –جامعة مولود معمري 

 05 فضموف  زىرة عمـ النفس جامعة أـ البواقي 
 06 زروالي  وسيمة عمـ النفس جامعة أـ البواقي 

 07 بزايد  نجاة عمـ النفس دمحم بف أحمد 2جامعة وىراف 
 08 حرقاس  وسيمة عمـ النفس جامعة قالمة

 09 بعمي  مصطفى عمـ النفس جامعة المسيمة
 10 ور صيف سميـ عمـ النفس جامعة جيجل

 11 مقدـ  أماؿ عمـ النفس جامعة خميس مميانة
 12 قنوف  خميسة عمـ النفس المركز الجامعي الشييد سي الحواس بريكة

 13 قايد  عادؿ عمـ النفس جامعة تيارت
 14 بقادير  عبد الرحماف عمـ النفس جامعة غرداية
 15 غالـ  فطيمة عمـ النفس جامعة ورقمة
 16 بوحفص  طارؽ  فسعمـ الن جامعة سعيدة

 17 مرابط  سامية عمـ النفس 2جامعة قسنطينة 
 18 بف عبد الرحماف الطاىر عمـ النفس 2جامعة قسنطينة 
 19 مزاور  نسيمة عمـ النفس جامعة غرداية

 20 سميماني )ح( جروة صبرينة عمـ النفس 2جامعة قسنطينة 
 21 بوعيشة  نورة عمـ النفس جامعة ورقمة
 22 قدوري  الحاج عمـ النفس مةجامعة ورق

 23 بولقداـ  سميرة عمـ النفس جامعة سعيدة
 24 كفاف  سميـ عمـ النفس 2جامعة سطيف 
 25 قويدري بشاوي  مميكة عمـ النفس دمحم بف أحمد 2جامعة وىراف 

 26 قريشي  فيصل عمـ النفس المركز الجامعي أفمو
 27 توافق  سميرة عمـ النفس جامعة أـ البواقي 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 الفمسفة

 01 فتاحيف  موسى فمسفة جامعة خميس مميانة
 02 حميدي  لخضر فمسفة جامعة المسيمة
 03 خالدي  مزاتي فمسفة جامعة أدرار

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 التاريخ

 01 يوسفي  أماؿ تاريخ جامعة  تممساف
 02 فراج  وسيمة  تاريخ المدرسة العميا لألساتذة ببوزريعة

 03 الواعر  صبرينة تاريخ يا جبار قسنطينةالمدرسة العميا لألساتذة آس
 04 ىرباش  زاجية تاريخ جامعة معسكر
 05 أيت  مدور  محمود تاريخ جامعة بجاية

 06 بف شوش مرواف تاريخ المدرسة العميا لألساتذة ببوزريعة
 07 عيساوي  دمحم تاريخ جامعة الجمفة

 08 ورتي  جماؿ تاريخ جامعة  سوؽ أىراس
 09 دمحم شريف حسيف تاريخ مةجامعة المسي

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 العموم السياسية
 01 حالؿ  أمينة عمـو السياسية 3جامعة الجزائر

 02 ساحمي  ؾمبرو  عمـو السياسية جامعة أـ البواقي 
 03 حتحوت  نور الديف عمـو السياسية جامعة بسكرة

 04 عديمة  دمحم الطاىر عمـو السياسية جامعة المسيمة
 05 سعيدي  سعيد عمـو السياسية جامعة بسكرة

 06 زبيري  عبد هللا عمـو السياسية جامعة المسيمة
 07 عكنوش  نور الصباح عمـو السياسية جامعة بسكرة

 08 لعمراني  آسيا عمـو السياسية 3لجزائرجامعة ا
 09 قيرع  سميـ عمـو السياسية جامعة الجمفة

 10 كعسيس  خميدة عمـو السياسية جامعة بومرداس
 11 كرازدي  إسماعيل عمـو السياسية جامعة باتنة 

 12 تاحي  طارؽ  عمـو السياسية المدرسة الوطنية العميا لمعمـو السياسية
 13 كميوات  السعيد عمـو السياسية جامعة المسيمة
 14 عرجوف  شوقي عمـو السياسية جامعة المسيمة

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 األنثروبولوجيا

 01 وني درن سميـ أنثروبولوجيا جامعة بسكرة
 02 عطار  عبد الحفيع أنثروبولوجيا جامعة سيدي بمعباس

 03 جعروف  عمي أنثروبولوجيا المدرسة الوطنية العميا لمصحافة وعمـو اإلعالـ
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 عمم اإلجتماع

 01 جاب هللا زىية عمـ اإلجتماع 2جامعة الجزائر
 02 كتفي  ياسمينة عمـ اإلجتماع جامعة المسيمة

 03 بف حرز هللا مراد عمـ اإلجتماع المركز الجامعي لتندوؼ
 04 مصبايح  فوزية عمـ اإلجتماع جامعة خميس مميانة

 05 براىمي  صباح عمـ اإلجتماع 1جامعة باتنة
 06 تالي  جماؿ عمـ اإلجتماع جامعة المسيمة
 07 عيساوة  وىيبة عمـ اإلجتماع جامعة األغواط
 08 زبوج  سامية عمـ اإلجتماع 2جامعة البميدة
 09 بمحاج  حسنية عمـ اإلجتماع دمحم بف أحمد 2جامعة وىراف
 10 قودة  عزيز عمـ اإلجتماع جامعة ورقمة
 11 حواوسة  جماؿ عمـ اإلجتماع جامعة قالمة

 12 ديممي  عبد العػػزيز عمـ اإلجتماع جامعة الشمف
 13 بمقماري  ىدى عمـ اإلجتماع جامعة الجمفة

 14 سالمة )ـ( قاسمي صونيا عمـ اإلجتماع 2جامعة قسنطينة
 15 بوخيط  سميمة عمـ اإلجتماع جامعة المسيمة
 16 ميدني  شايب ذراع عمـ اإلجتماع جامعة بسكرة

 17 مرزوقي  بدر الديف عمـ اإلجتماع 1معة  وىرافجا
 18 يخمف  رفيقة عمـ اإلجتماع جامعة الشمف
 19 قناو  مصطفى ثقافة شعبية جامعة مستغانـ

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 العموم اإلسالمية
 01 بورزؽ  أحمد عمـو إسالمية جامعة الجمفة
 02 بكير  حموديف عمـو إسالمية جامعة غرداية
 03 مناصرة  عزوز عمـو إسالمية 1جامعة باتنة 

 04 العمري  عبد الوىاب عمـو إسالمية جامعة أـ البواقي 
 05 بف أحمد  الطاىر عمـو إسالمية 1جامعة باتنة

 06 قانة  الطاىر عمـو إسالمية 1باتنة جامعة
 07 زياني  نبيل عمـو إسالمية جامعة بسكرة
 08 طاىري  بمخير عمـو إسالمية 1جامعة  وىراف
 09 بوسطمة  شيرزاد عمـو إسالمية جامعة بسكرة
 10 بف سادات  نصر الديف عمـو إسالمية دمحم بف أحمد 2جامعة وىراف
 11 بف السيحمو   الميديدمحم عمـو إسالمية جامعة أدرار
 12 ىاللي  مسعود عمـو إسالمية جامعة الجمفة

 13 بوزايدي  عبد الحكيـ عمـو إسالمية المدرسة العميا لألساتذة ببوزريعة
 14 برادي  أحمد عمـو إسالمية جامعة تامنغست

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 عمم السكان

 01 معزازي  يونس عمـ السكاف 2جامعة البميدة
 02 فاصولي  زينب عمـ السكاف 2جامعة الجزائر

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 عمم اآلثار

 01 يحياوي  العمري  عمـ اآلثار جامعة  تممساف
 02 تومي  رفيقة عمـ اآلثار 2جامعة الجزائر

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 عمم المكتبات

 01 شعباف  جماؿ عمـ المكتبات جامعة العربي التبسي تبسة
 02 كداوة  عبد القادر عمـ المكتبات جامعة الجمفة

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 الـ واالتصاؿعمـو اإلع

 01 بف صغير  زكرياء عمـو اإلعالـ واالتصاؿ جامعة بسكرة
 02 قنشوبة  عبد الرحماف عمـو اإلعالـ واالتصاؿ جامعة الجمفة
 03 لمطاعي )ز( حمداني فيروز عمـو اإلعالـ واالتصاؿ 3جامعة الجزائر
 04 دحدوح  منية عمـو اإلعالـ واالتصاؿ جامعة قالمة

 05 بوزياف  عبد الغني عمـو اإلعالـ واالتصاؿ لتبسي تبسةجامعة العربي ا
 06 مجاني  باديس عمـو اإلعالـ واالتصاؿ 1جامعة باتنة

 07 بف ورقمة نادية عمـو اإلعالـ واالتصاؿ جامعة الجمفة
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 عموم سياسية

 01 تمعيش  خالد عمـو سياسية جامعة الجمفة
 02 حدار  جماؿ عمـو سياسية المركز الجامعي لتيبازة

 03 مغراوي  لقماف عمـو سياسية المدرسة الوطنية العميا لمعمـو السياسية
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 فرع اآلداب والّمغات -6
 

 

 لغة وأدب عربي
 01 كبوط عبد الحميـ لغة وأدب عربي 1جامعة باتنة

 02 كويحل جماؿ لغة وأدب عربي 2جامعة سطيف
 03 آجقو   سامية لغة وأدب عربي جامعة بسكرة

 04 بديدة يوسف لغة وأدب عربي امعة  الواديج
 05 فضة ميمود لغة وأدب عربي جامعة الجمفة
 06 بمقاسـ عيسى لغة وأدب عربي جامعة تيارت

 07 سعداني ىناء لغة وأدب عربي جامعة  الوادي
 08 بختي عمي لغة وأدب عربي جامعة الجمفة
 09 العربي عبد القادر لغة وأدب عربي جامعة المسيمة

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
 الدراسات النقدية

 01 موالي حورية دراسات النقدية جامعة سيدي بمعباس
 02 فريحي مميكة دراسات النقدية جامعة مستغانـ

 03 بكوش  حورية دراسات النقدية رجامعة أدرا
 04 بريؾ  الضاوية دراسات النقدية جامعة أدرار

 05 ىواوي  نيياف دراسات النقدية جامعة  الوادي
 06 سناني وسيمة دراسات النقدية جامعة جيجل

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 الدراسات األدبية

 01 طويل  سعاد دراسات أدبية جامعة بسكرة
 02 جوادي   ىنية دراسات أدبية جامعة بسكرة
 03 اقطي   نواؿ دراسات أدبية جامعة بسكرة

 04 بف عبد هللا واسيني دراسات أدبية جامعة المسيمة
 05 جالوجي عزالديف أدبيةدراسات  جامعة برج بوعريريج

 06 حماـ دمحم دراسات أدبية جامعة الجمفة
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 الدراسات المغوية

 01 تواتيبف ال عبد القادر دراسات لغوية جامعة األغواط
 02 مصطفاوي  جالؿ دراسات لغوية جامعة  عيف تيموشنت
 03 حداد فتيحة دراسات لغوية تيزي وزو –جامعة مولود معمري 

 04 بف يحي دمحم دراسات لغوية جامعة  الوادي
 05 شتوح زىور دراسات لغوية 1جامعة باتنة
 06 دندوقة    فوزية دراسات لغوية جامعة بسكرة

 07 بيبية عمية دراسات لغوية التبسي تبسةجامعة العربي 
 08 بوخشة خديجة دراسات لغوية جامعة غميزاف
 09 مدلل نجاح دراسات لغوية جامعة  الوادي
 10 بورناف عمر دراسات لغوية جامعة البويرة
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 11 خثير عيسى دراسات لغوية جامعة  عيف تيموشنت
 12 خميل عبد الكريـ دراسات لغوية جامعة  الوادي
 13 بمقاسـ بف عودة  دراسات لغوية جامعة تيارت

 14 عميمي فضيمة دراسات لغوية جامعة سيدي بمعباس
 15 زالقي رضا دراسات لغوية جامعة بومرداس
 16 وىابي نصر الديف دراسات لغوية جامعة  الوادي
 17 قارة حداش اليواري  دراسات لغوية 1جامعة  وىراف

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 لغة وثقافة أمازيغية

 01 برقاي عبد العزيز لسانيات وتعميمية جامعة بجاية
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 الفنون 

 01 نقاش غالـ فنوف العرض 1جامعة  وىراف
 02 عزوز ىني حيزية فنوف  جامعة سعيدة
 03 بوعناني سمير فنوف العرض 1جامعة  وىراف
 04 اميموف  بف براىيـ فنوف العرض 1جامعة  وىراف
 05 رمنصو  كريمة فنوف العرض جامعة مستغانـ

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 آداب ولغات أجنبية:

 

 الّمغة اإلنجميزية
 01 بف زروؽ  سماح لغة إنجميزية المدرسة العميا لألساتذة ببوزريعة

 02 جرفيل زىرة لغة إنجميزية سجامعة سيدي بمعبا
 03 قايد نسيمة لغة إنجميزية جامعة سيدي بمعباس

 04 ديب دمحم لغة إنجميزية جامعة معسكر
 05 قرازيب دمحم لغة إنجميزية جامعة سعيدة

 06 قريف لخوامتناني نادية لغة إنجميزية جامعة باجي مختار عنابة
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 الّمغة الفرنسية
 01 أوشريف لمياء لغة فرنسية المدرسة العميا لألساتذة ببوزريعة
 02 بمغدوش آسيا لغة فرنسية المدرسة العميا لألساتذة ببوزريعة

 03 دريدي دمحم لغة فرنسية جامعة ورقمة
 04 رمضاف  سييمة لغة فرنسية 2جامعة سطيف

 05 فايد صالح لغة فرنسية المدرسة العميا لألساتذة بوسعادة
 06 بف عمدي حسيبة لغة فرنسية 2جامعة الجزائر
 07 بوزيدي بوبكر لغة فرنسية 2جامعة سطيف
 08 بمخوس دىية لغة فرنسية دمحم بف أحمد 2جامعة وىراف
 09 عمودف عمار لغة فرنسية جامعة بجاية
 10 مصطفاوي  أحمد لغة فرنسية جامعة تيارت

 11 شايبي حسيبة لغة فرنسية المدرسة العميا لألساتذة ببوزريعة
 12 خاتي عبد العزيز لغة فرنسية تيزي وزو –جامعة مولود معمري 

 13 خضراوي  ريـ لغة فرنسية 2جامعة باتنة
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 14 بسطانجي نبيمة لغة فرنسية 2جامعة الجزائر
 15 عثماف يحي عبد الجبار لغة فرنسية جامعة سيدي بمعباس

 16 صويمح سميرة لغة فرنسية جامعة باجي مختار عنابة
 17 جبمي دمحم وعمي لغة فرنسية 2جامعة الجزائر

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 اّلمغة اإلسبانية

 01 خميدة طويل لغة إسبانية  دمحم بف أحمد 2جامعة وىراف
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 اّلمغة اإليطالية
 01 عباس جويدة لغة إيطالية  2جامعة البميدة

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 الّترجمة

 01 بف برينيس ياسمينة ترجمة 1جامعة  وىراف
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 فرع العموم القانونية واإلدارية  -7
 

 القانون العام
 01 خنوسي كريمة قانوف عاـ جامعة خميس مميانة
 02 الطاىر ياكر قانوف عاـ جامعة خميس مميانة

 03 العايب سامية ف عاـقانو  جامعة قالمة
 04 أحميد ىنية قانوف عاـ جامعة بسكرة
 05 شوقي سمير قانوف عاـ 2جامعة سطيف

 06 زراري  فتحي قانوف عاـ جامعة  سوؽ أىراس
 07 جنيدي مبروؾ قانوف عاـ جامعة المسيمة

 08 مخاشف مصطفى قانوف عاـ جامعة سيدي بمعباس
 09 قسمية دمحم قانوف عاـ جامعة المسيمة
 10 بف ورزؽ  ىشاـ قانوف عاـ 2جامعة سطيف

 11 قزالف سميمة قانوف عاـ جامعة بومرداس
 12 زرقيف عبدالقادر قانوف عاـ جامعة تيسمسيمت

 13 تياب نادية قانوف عاـ تيزي وزو–جامعة مولود معمري 
 14 قايد ليمى قانوف عاـ جامعة تيارت
 15 بخدة صفياف قانوف عاـ جامعة سعيدة

 16 جماؿ عبد الكريـ قانوف عاـ معة الجمفةجا
 17 بربارة عبد الرحماف قانوف عاـ 2جامعة البميدة

 18 سدي عمر قانوف عاـ جامعة تامنغست
 19 مبخوتة احمد قانوف عاـ جامعة تيسمسيمت
 20 عبد الالوي  جواد قانوف عاـ جامعة مستغانـ
 21 قمودي سييمة قانوف عاـ 1جامعة الجزائر

 22 بف عيسى أحمد قانوف عاـ سعيدة جامعة
 23 عياشي بوزياف قانوف عاـ جامعة سعيدة
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 24 كساؿ عبد الوىاب قانوف عاـ 2جامعة سطيف
 25 محمودي قادة قانوف عاـ جامعة تيارت
 26 زوزو ىدى قانوف عاـ جامعة بسكرة

 27 شعشوع قويدر قانوف عاـ جامعة تيسمسيمت
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 

 القانون الخاص
 01 بمعبدوف  عواد قانوف خاص جامعة مستغانـ

 02 نوي  عبد النور قانوف خاص جامعة خميس مميانة
 03 منصور داود قانوف خاص جامعة الجمفة
 04 تومي مريـ قانوف خاص جامعة خنشمة
 05 لعور بدرة قانوف خاص جامعة بسكرة
 06 شوايدية منية قانوف خاص جامعة قالمة
 07 بف رحاؿ -ز-ميراوي  فوزية قانوف خاص دمحم بف أحمد 2جامعة وىراف
 08 نساخ فطيمة قانوف خاص 1جامعة الجزائر
 09 درماش بف عزوز قانوف خاص جامعة الجمفة
 10 الموسوس عتو قانوف خاص فجامعة غميزا
 11 بالؽ دمحم قانوف خاص جامعة تيارت

 12 تيزي  عبد القادر قانوف خاص جامعة سيدي بمعباس
 13 مازة   ز  بف ددوش عبمة قانوف خاص دمحم بف أحمد 2جامعة وىراف

 14 جالؿ مسعد )ز( محتوت قانوف خاص تيزي وزو –جامعة مولود معمري 
 15 سبع زياف خاص قانوف  جامعة الجمفة

 16 دمحمي بدر الديف قانوف خاص المركز الجامعي النعامة
 17 جبارة نورة قانوف خاص جامعة بومرداس

 18 شييدي دمحم سميـ قانوف خاص جامعة سيدي بمعباس
 19 سوالـ سفياف قانوف خاص جامعة  سوؽ أىراس

 20 خالؼ بدر الديف قانوف خاص جامعة خنشمة
 21 عثماني عبد الرحمف نوف خاصقا جامعة سعيدة
 22 ىيشور أحمد قانوف خاص جامعة سعيدة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحّدد  2021ماي  09المؤرخ في  664يعّدل القرار رقم ، 2021ديسمبر  05مؤرخ في  1365قــرار رقم 

 2الجــزائر -ممــي بكّميـة العمــوم اإلنســانيـة بجامعة أبـو القاســم سعـد هللالمقائمة االسمية ألعضــاء المجمــس الع
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2021يوليو سنة  07الموافق  1442ذو القعدة عاـ  26المؤّرخ في  281-21بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة
 غشت سنة 23الموافق  1424جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03ـ التنفيذي رقـ وبمقتضى المرسو  -

 .الذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ 2003
 2009أكتوبر سنة  22الموافق  1430ذي القعدة  03المؤرخ في  340-09وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .، المعّدؿ والمتّمـ2إنشاء جامعة الجزائر المتضمف 
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 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي

مية ألعضاء المجمس العممي لكّمية الذي يحّدد القائمة االس 2021ماي  09المؤّرخ في  664وبموجب القرار رقـ  -
  .2الجزائر-جامعة ابو قاسـ سعد هللاالعمـو اإلنسانية ب

 -وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجمس العممي لكمية العموـ اإلنسانية بجامعة ابو القاسـ سعد هللا -
 .2021نوفمبر  22المؤّرخ في  2لجزائر ا

 ُيـقـــــّرر
يدؼ ىذا القرار إلى تعديل القائمة االسمية ألعضاء المجمػس العممػي لكميػة العمػـو اإلنسػانية بجامعػة ي المادة األولى:

  .2الجزائر -ابو القاسـ سعد هللا
، 2الجزائػر-تحػدد القائمػة االسػمية ألعضػاء المجمػس العممػي العمػـو اإلنسػانية بجامعػة ابػو القاسػـ سػعد هللا :2المادة 

 قرار.وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا ال
، كل فيما يخصو، بتطبيق 2الجزائر-يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف ومدير جامعة ابو القاسـ سعد هللا :3المادة 

  أحكاـ ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
 2021ديسمبر  05 فيحرر بالجزائر 

 وزير التعميم العالي والبحث العممي
 أ.د عبد الباقي بن زيان

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
  2021ماي  09المؤرخ في  664الذي يعّدل القرار رقم  2021ديسمبر  05المؤرخ في  1365ممحـــق بالقــرار رقــم 

 2الجــزائر -د لمقائمة االسمية ألعضــاء المجمــس العممــي بكّميـة العمــوم اإلنســانيـة بجامعة أبـو القاســم سعـد هللاالمحدّ 
 

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجمس العممي لمكمية، ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ التاريخ نويصر مصطفى 1
 عميد الكمية عبد العزيز بوكنة 2
 نائب العميد مكّمف بالدراسات والمسائل المرتبطة بالطمبة شريفة غفار 3
 نائب العميد مكّمف بما بعد التدّرج والبحث العممي والعالقات الخارجية ادمحم طالبي 4
 رئيس قسـ التاريخ عبد الرحمف اوالد سيدي الشيخ 5
 رئيس قسـ الفمسفة مناد طالب 6
 رئيس قسـ عمـ المكتبات والتوثيق يدبف شرطيوة رش 7
 رئيس الّمجنة العممية لقسـ التاريخ عبد القادر كرليل 8
 رئيس الّمجنة العممية لقسـ الفمسفة عبد الرحمف بوقاؼ 9
 رئيس الّمجنة العممية لقسـ عمـ المكتبات والتوثيق عبد الرحمف اعراب 10
 ية عف قسـ الفمسفةممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذ عمر مييبل 11
 مّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ عمـ المكتبات والتوثيق  مميكة كوداش 12
 مّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ عمـ المكتبات والتوثيق  عيسى محاجب 13
 مّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ التاريخ حارش دمحم اليادي 14
 ممّثل األساتذة المساعديف يدزعباط فر  15
 ممّثمة عف األساتذة المساعديف اويحي سعيدة 16
 مديرة مخبر بحث بوعزة بوضر ساية 17
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 مدير مخبر بحث مختار حساني 18
 مدير مخبر بحث منصف بكاي 19
 مدير مخبر بحث عبد المجيد دىـو 20
 مدير مخبر بحث عبد العزيز بف يوسف 21
 مخبر بحثمدير  لخضر شريط 22
 مسؤوؿ المكتبة بوعوف سعيدة 23
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  2020ديسمبر  06المؤرخ في  976يعدل القرار رقم ، 2021ديسمبر  05مؤرخ في  1366قــرار رقم 
 بكمية اليندسة الميكانيكيةالمحّدد لمقائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم المناجم والتعدين 

 وىران -بجامعة العموم والتكنولوجيا دمحم بوضياف
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
والمتعمق  1984غشت سنة  18الموافق  1404ذي القعدة عاـ  21المؤرخ في  212-84بمقتضى المرسوـ رقـ  -

 .والمتّمـ بتنظيـ جامعة وىراف لمعموـ والتكنولوجيا وسيرىا، المعّدؿ
 2021يوليو سنة  07الموافق  1442ذو القعدة عاـ  26المؤّرخ في  281-21وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة
 غشت سنة 23الموافق  1424جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـالذي يحّدد مياـ الجامعة  2003
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الذي يحّدد  2020ديسمبر  06المؤرخ في  976وبموجب القرار رقـ  -

 .وىراف -بجامعة العمـو والتكنولوجيا دمحم بوضياؼ المناجـ والتعديف بكمية اليندسة الميكانيكية
 وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ المناجـ والتعديف بكمية اليندسة الميكانيكية -

 .2021جواف  10وىراف المؤّرخ في  -ولوجيا دمحم بوضياؼبجامعة العموـ والتكن
 

 ُيـقـــــّرر
 

ييػػدؼ ىػػذا القػػرار إلػػى تعػػديل القائمػػة االسػػمية ألعضػػاء المجنػػة العمميػػة لقسػػـ المنػػاجـ والتعػػديف بكميػػة المػػادة األولػػى: 
 وىراف. -بجامعة العمـو والتكنولوجيا دمحم بوضياؼ اليندسة الميكانيكية

بجامعػة  القائمة االسػمية ألعضػاء المجنػة العمميػة لقسػـ المنػاجـ والتعػديف بكميػة اليندسػة الميكانيكيػةتحدد  :02المادة 
 وىراف، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار. -العمـو والتكنولوجيا دمحم بوضياؼ

وىػػراف، كػػل فيمػػا  -يكمػػف المػػدير العػػاـ لمتعمػػيـ والتكػػويف ومػػدير جامعػػة العمػػـو والتكنولوجيػػا دمحم بوضػػياؼ :03المػػادة 
 ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. يخصو، بتطبيق

 2021ديسمبر  05 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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  2020ديسمبر  06المؤرخ في  976الذي يعدل القرار رقم  2021ديسمبر  05المؤرخ في  1366ممحــق بالقـرار رقـم 
 المحّدد لمقائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم المناجم والتعدين بكمية اليندسـة الميكانيكية

 وىران -ة العموم والتكنولوجيا دمحم بوضيافبجامع
 

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجنة العممية لمقسـ بوعكسة فتحية 1
 رئيس القسـ غوماري دمحم كماؿ 2
 أستاذ محاضر قسـ "ب" بف ربيع نصر الديف 3
 أستاذ محاضر قسـ "ب" بوحريرة كريمة 4
 أستاذ محاضر قسـ "ب" بوزيد قويدر 5
 أستاذ مساعد قسـ "أ" بوعشرية بشير 6
 أستاذ مساعد قسـ "ب" رزيني جموؿ 7

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية، 2021ديسمبر  05مؤرخ في  1367قــرار رقم 

 وىران -بجامعة العموم والتكنولوجيا دمحم بوضياف لقســم ىندسـة الكيميــاء بكمية الكيميــاء
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
والمتعمق  1984غشت سنة  18الموافق  1404ذي القعدة عاـ  21المؤرخ في  212-84بمقتضى المرسوـ رقـ  -

 .بتنظيـ جامعة وىراف لمعموـ والتكنولوجيا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ
 2021يوليو سنة  07الموافق  1442ذو القعدة عاـ  26المؤّرخ في  281-21ـ الرئاسي رقـ وبمقتضى المرسو  -

 .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة
 غشت سنة 23الموافق  1424جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في 279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .سيرىا، المعّدؿ والمتّمـالذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا و  2003
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
بجامعة العمـو  يمياءبكمية الك وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ ىندسة الكيمياء -

 .2021نوفمبر  28وىراف المؤّرخ في   -والتكنولوجيا دمحم بوضياؼ
 

 ُيـقـــــّرر
 

جمػادى الثانيػة عػػاـ  24المػؤرخ فػػي  279-03مػف المرسػـو التنفيػػذي رقػـ  48تطبيقػا ألحكػاـ المػػادة  المـادة األولــى:
ه، ييدؼ ىذا القػرار إلػى تحديػد ، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعال2003غشت سنة  23الموافق  1424

 بجامعة العمـو والتكنولوجيػا بكمية الكيمياء القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ ىندسة الكيمياء
 وىراف. -دمحم بوضياؼ

ـــادة  بجامعػػػة العمػػػـو  بكميػػػة الكيميػػػاء تحػػػدد القائمػػػة االسػػػمية ألعضػػػاء المجنػػػة العمميػػػة لقسػػػـ ىندسػػػة الكيميػػػاء :2الم
 وىراف، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.-كنولوجيا دمحم بوضياؼوالت
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وىػػراف، كػػل فيمػػا -يكمػػف المػػدير العػػاـ لمتعمػػيـ والتكػػويف ومػػدير جامعػػة العمػػـو والتكنولوجيػػا دمحم بوضػػياؼ :3المــادة 
 ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. يخصو، بتطبيق

 2021ديسمبر  05 فيائر حرر بالجز 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 ذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العمميةال 2021ديسمبر  05المؤرخ في  1367ممحــق بالقـرار رقـم 
 وىران-دمحم بوضياف بجامعة العموم والتكنولوجيا لقســم ىندسـة الكيميــاء بكمية الكيميــاء

 

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجنة العممية لمقسـ  بف يونس حسيبة 1
 رئيس القسـ خنيفي عائشة 2
 أستاذ مرسمي أميف 3
 أستاذ  و بومديفحد 4
 أستاذة  بوبركة الزىرة 5
 أستاذ محاضر قسـ "أ" بف موسى حسنية 6
 أستاذ محاضر قسـ "أ" كرماوي دمحم 7
 أستاذ مساعد قسـ "ب" حموس حناف 8
 أستاذ مساعد قسـ "أ" زيداني ليمى 9

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية، 2021ديسمبر  05مؤرخ في  1368قــرار رقم 

 وىـران-بجامعة العموم والتكنولوجيا دمحم بوضياف لقســم الكيميـاء الفيـزيائية بكمية الكيميــاء
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
والمتعمق  1984غشت سنة  18الموافق  1404ذي القعدة عاـ  21المؤرخ في  212-84بمقتضى المرسوـ رقـ  -

 .بتنظيـ جامعة وىراف لمعموـ والتكنولوجيا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ
 2021يوليو سنة  07الموافق  1442ذو القعدة عاـ  26المؤّرخ في  281-21وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة
 غشت سنة 23الموافق  1424جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .الذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ 2003
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .ير التعميـ العالي والبحث العمميالذي يحدد صالحيات وز 
بجامعة العمـو  بكمية الكيمياء وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ الكيميػاء الفيػزيائية -

 .2021نوفمبر  24وىراف المؤّرخ في   -والتكنولوجيا دمحم بوضياؼ
 

 ُيـقـــــّرر
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جمػادى الثانيػة عػػاـ  24المػؤرخ فػػي  279-03مػف المرسػـو التنفيػػذي رقػـ  48تطبيقػا ألحكػاـ المػػادة  المـادة األولــى:
، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القػرار إلػى تحديػد 2003غشت سنة  23الموافق  1424

بجامعػػػػة العمػػػػـو  بكميػػػػة الكيميػػػػاء القائمػػػػة االسػػػػمية ألعضػػػػاء المجنػػػػة العمميػػػػة لقسػػػػـ الكيميػػػػػاء الفيػػػػػزيائية
 وىراف.-وجيادمحم بوضياؼوالتكنول

بجامعػػػة العمػػػـو  بكميػػػة الكيميػػػاء تحػػػدد القائمػػػة االسػػػمية ألعضػػػاء المجنػػػة العمميػػػة لقسػػػـ الكيميػػػػاء الفيػػػػزيائية :2المـــادة 
 وىراف، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.-والتكنولوجيا دمحم بوضياؼ

وىػػراف، كػػل فيمػػا -مػػـو والتكنولوجيػػا دمحم بوضػػياؼيكمػػف المػػدير العػػاـ لمتعمػػيـ والتكػػويف ومػػدير جامعػػة الع :3المــادة 
 ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. يخصو، بتطبيق

 2021ديسمبر  05 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية 2021ديسمبر  05المؤرخ في  1368ممحــق بالقـرار رقـم 
 وىران - بوضيافبجامعة العموم والتكنولوجيا دمحم لقســم الكيميـاء الفيـزيائية بكمية الكيميــاء

 

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجنة العممية لمقسـ بقة أحمد 1
 رئيس القسـ بف طاطة عمر 2
 أستاذ تشوار نور الديف 3
 أستاذ  بكة أحمد 4
 أستاذ  حجاؿ دمحم 5
 أستاذ  بف دراوة عبد العزيز 6
 أستاذ محاضر قسـ "أ" خوبة زوليخة 7
 ذ محاضر قسـ "أ"أستا معرؼ دمحم 8
 أستاذ مساعد قسـ "أ" بمقايد نريماف 9
 أستاذ مساعد قسـ "أ" نكاز كريمة 10

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يحـّدد القائمـة االسمية ألعضاء المجمس العممي، 2021ديسمبر  05مؤرخ في  1369قــرار رقم 

 نابـــةع -لجامعة باجي مختار
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتعّمق و  1984 غشت سنة 18الموافق  1404ذي القعدة عاـ  21المؤرخ في  214-84وبمقتضى المرسـو رقـ  -

 .المعّدؿ والمتّمـ بتنظيـ جامعة عنابة وسيرىا،
 2021يوليو سنة  7افق المو  1442ذي القعدة عاـ  26المؤّرخ في  281-21بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 .اء الحكومة، المعّدؿوالمتضّمف تعييف أعض
 غشت سنة 23الموافق  1424جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في 279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .الذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ 2003
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 2013 يناير سنة 30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13رقـ وبمقتضى المرسوـ التنفيذي  -
 .الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي

أكتوبر  24بػػػة المؤّرخ في عنا -العممي لجامعة باجي مختاروبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجمس  -
2021. 

 

 ُيـقـــــّرر
 

جمػادى الثانيػة عػػاـ  24المػؤرخ فػػي  279-03مػف المرسػـو التنفيػػذي رقػـ  20تطبيقػا ألحكػاـ المػػادة  ولــى:المـادة األ 
، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القػرار إلػى تحديػد ، المعّدؿ والمتّمـ2003غشت سنة  23الموافق  1424

 عنابػػػة.-القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لجامعة باجي مختار
عنابػػػػة، وفقػا لمجػدوؿ الممحػق بيػذا -تحّدد القائمة االسمية ألعضػاء المجمػس العممػي لجامعػة بػاجي مختػار :2المادة 

 القرار.
عنابػػػػػة، كػػل فيمػػا يخصػػو، بتطبيػػق ىػػذا -يكّمػػف المػػدير العػػاـ لمتعمػػيـ والتكػػويف ومػػدير جامعػػة بػػاجي مختػػار :3المــادة 

 ي والبحث العممي.القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العال
 2021ديسمبر  05 فيحرر بالجزائر 

 وزير التعميم العالي والبحث العممي
 أ.د عبد الباقي بن زيان

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 الذي يحّدد القائمـة االسمية ألعضاء المجمس العممي 2021ديسمبر  05رخ في المؤ  1369ممحق بالقرار رقـم 

 عنابـــة-لجامعة باجي مختار 
 

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 مدير الجامعة، رئيس المجمس العممي لمجامعة مانع دمحم 1

 رضا جاوحدو 2
والتكويف المتواصل والشيادات  نائب مدير الجامعة مكّمف بالتكويف العالي في الطور األوؿ والثاني

 والتكويف العالي في التدرج

 دمحم فوزي حركات 3
نائب مدير الجامعة مكّمف بالتكويف العالي في الطور الثالث والتأىيل الجامعي والبحث العممي 

 والتكويف العالي فيما بعد التدرج
 وف والتنشيط واالتصاؿ والتظاىرات العمميةنائب مدير الجامعة مكّمف بالعالقات الخارجية والتعا حسيف معاوي  4
 نائب مدير الجامعة مكّمف بالتنمية واالستشراؼ والتوجيو موسى أوشفوف  5
 عميد كمية العمـو االقتصادية وعمـو التسيير بوعالـ عمار شبيرة 6
 عميد كمية الطب مراد بوعزيز 7
 عميد كمية الحقوؽ والعمـو السياسية جماؿ عبد الناصر 8
 عميد كمية عمـو اليندسة يزيد حديداف 9
 عميد كمية عمـو األرض عبد العزيز لعرابة 10
 عميد كمية العمـو حفيع بمخير 11
 عميد كمية العمـو اإلنسانية واالجتماعية حمزة عزوز 12
 عميد كمية اآلداب والمغات نادية قريف 13
 قتصادية وعمـو التسييررئيس المجمس العممي لكمية العمـو اال ىشاـ بوالريش 14
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 رئيس المجمس العممي لكمية الطب يوسف مموكي 15
 رئيس المجمس العممي لكمية الحقوؽ والعمـو السياسية األخضر بوكحيل 16
 رئيس المجمس العممي لكمية عمـو اليندسة دغماف نور الديف 17
 رئيس المجمس العممي لكمية عمـو األرض جوامع دمحم الشريف 18
 رئيس المجمس العممي لكمية العمـو ي قاسميعم 19
 مّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف كمية العمـو االقتصادية وعمـو التسيير زغيب شيرزاد 20
 مّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف كمية العمـو االقتصادية وعمـو التسيير مطرؼ عواطف 21
 صّف األستاذية عف كمية الطبمّثل األساتذة ذوي م صويمح نور الديف 22
 مّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف كمية الطب شطيبي خير الديف 23
 مّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف كمية الحقوؽ والعمـو السياسية زىرة بوسراج 24
 اسيةمّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف كمية الحقوؽ والعمـو السي براحمية بدر الديف 25
 مّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف كمية عمـو اليندسة حسيف شغيب 26
 مّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف كمية عمـو اليندسة بف وارث دمحم 27
 مّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف كمية عمـو األرض بف حمزة موسى 28
 اذية عف كمية عمـو األرضمّثل األساتذة ذوي مصّف األست رضواف مريـ 29
 مّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف كمية العمـو بمعابد عدناف إبراىيـ 30
 مّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف كمية العمـو عمارة عبد العزيز 31
 ممّثل عف األساتذة المساعديف مكـر ميسي 32
 ممّثل عف األساتذة المساعديف بشير رحامنية 33
 عنابة-أستاذ بالمدرسة الوطنية العميا لممناجـ والمعادف رتيمة دمحم 34
 عنابة-أستاذ بالمدرسة العميا لمتكنولوجيات الصناعية عزوز صالح الديف 35
 مسؤوؿ المكتبة المركزية حاج جاىل 36

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  2021أكتوبر  14مؤرخ في ال 1116قــرار رقم يعدل ال، 2021ديسمبر  05ي مؤرخ ف 1370قــرار رقم 

 يحّدد القائمة االسمية ألعضاء الّمجنة العممية لقسم العموم االجتماعية بكمية العمـوم االجتماعية واإلنسانية الذي
 الـوادي-بجامعة حمــة لخضـر

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2021يوليو سنة  7الموافق  1442ذي القعدة عاـ  26المؤّرخ في  281-21الرئاسي رقـ  بمقتضى المرسوـ -

  .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة
غشت سنة  23الموافق  1424جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في 279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .يرىا، المعّدؿ والمتّمـالذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وس 2003
الذي  2012يونيو سنة  4الموافق  1433رجب عاـ  14المؤرخ في  243-12وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .المعّدؿ والمتّمـ يتضّمف إنشاء جامعة الوادي،
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .لذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العمميا
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الذي يحّدد القائمة االسمية ألعضاء الّمجنة العممية  2021أكتوبر  14المؤرخ في  1116وبموجب القػػرار رقـ  -
 .الػوادي-لقسـ العمـو االجتماعية بكمية العمػـو االجتماعية واإلنسانية بجامعة حمػػة لخضػر

 .2021ماي  25المؤّرخ في  223رقـ  الػوادي -جامعة حمػػة لخضػرإرساؿ وبناًء عمى  -
 

 ُيـقـــــّرر
 

ييػدؼ ىػذا القػرار إلػى تعػديل القائمػة االسػمية ألعضػاء الّمجنػة العمميػة لقسػـ العمػوـ االجتماعيػة بكميػة  المادة األولـى:
 الػوادي.-العمػوـ االجتماعية واإلنسانية بجامعة حمػػة لخضػر

القائمة االسمية ألعضاء الّمجنة العممية لقسـ العموـ االجتماعيػة بكميػة العمػػوـ االجتماعيػة واإلنسػانية  تحّدد :2المادة 
 الػوادي، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.-بجامعة حمػػة لخضػر

ىػذا  يػقالػػوادي، كػل فيمػا يخصػو، بتطب-يكّمػف المػدير العػاـ لمتعمػيـ والتكػويف ومػدير جامعػة حمػػػة لخضػػر :3المادة 
 القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

 2021ديسمبر  05 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 المحدد 2021أكتوبر  14المؤرخ في  1116الذي يعدل القــرار رقم  2021ديسمبر  05المؤرخ في  1370ممحــق بالقـرار رقم 
 الـوادي-لمقائمة االسمية ألعضاء الّمجنة العممية لقسم العموم االجتماعية بكمية العمـوم االجتماعية واإلنسانية بجامعة حمــة لخضـر

 

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجنة العممية لمقسـ شوقي ممادي 1
 رئيس القسـ بالؿ بوترعة 2
 أستاذ  بالطاىر النوي  3
 أستاذ محاضر قسـ "أ" فوزي لوحيدي 4
 أستاذ محاضر قسـ "أ" شوقي قدادرة 5
 أستاذ مساعد قسـ "أ" عمي بالناصر 6
 ساعد قسـ "أ"أستاذ م دمحم العيد بسي 7
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي، 2021ديسمبر  05مؤرخ في  1371قــرار رقم 
 الـوادي-بجامعة حمــة لخضـر لكمية العمـوم االجتماعية واإلنسانية

 

 ممي،إن وزير التعميم العالي والبحث الع
 2021يوليو سنة  7الموافق  1442ذي القعدة عاـ  26المؤّرخ في  281-21بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة، المعّدؿ
غشت سنة  23الموافق  1424جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في 279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـالذي يحّدد مياـ الجامعة  2003
الذي  2012يونيو سنة  4الموافق  1433رجب عاـ  14المؤرخ في  243-12وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .المعّدؿ والمتّمـ يتضّمف إنشاء جامعة الوادي،
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 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي

حمػػة  العمػوـ االجتماعية واإلنسانية بجامعة وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجمس العممي لكمية -
 .2021ماي  25الػوادي المؤّرخ في -لخضػر

 ُيـقـــــّرر
 

جمادى الثانية  24المؤرخ في  279-03مف المرسـو التنفيذي رقـ  44و 43ألحكاـ المادتيف تطبيقا  المادة األولى:
، المعػػػّدؿ والمػػػتّمـ، والمػػػذكور أعػػػاله، ييػػػدؼ ىػػػذا القػػػرار إلػػػى 2003غشػػػت سػػػنة  23الموافػػػق  1424عػػػاـ 

-مػػة لخضػرتحديد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية العمػوـ االجتماعية واإلنسانية بجامعة ح
 الػوادي.

-حمػػة لخضػر تحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية العمػوـ االجتماعية واإلنسانية بجامعة :2المادة 
 الػوادي، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.

هذا   يخصػو، بتطبيػقالػػوادي، كػل فيمػا -يكّمف المدير العػاـ لمتعمػيـ والتكػويف ومػدير جامعػة حمػػػة لخضػػر :3المادة 
 . لقر ر  لاي سينشر يف  لنشرة  لرمسية للتعليم  لعايل و لبحث  لعلمي

 2021ديسمبر  05 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 الذي يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي 2021ديسمبر  05المؤرخ في  1371ممحـــق بالقــرار رقم 
 الـوادي-بجامعة حمــة لخضـر لكمية العمـوم االجتماعية واإلنسانية

 

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 يس المجمس العممي لمكمية، ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ العمـو اإلنسانيةرئ دمحم عبد الرؤوؼ ثامر 1
 عميد الكمية عبدالرحماف تركي 2
 نائب العميد مكّمف بالدراسات والمسائل المرتبطة بالطمبة عمار غرايسة 3
 لخارجيةنائب العميد مكّمف بما بعد التدّرج والبحث العممي والعالقات ا ضيف األزىر 4
 رئيس قسـ العمـو االجتماعية بالؿ بوترعة 5
 رئيس قسـ العمـو اإلنسانية حمزة قدة 6
 رئيس قسـ عمـ النفس وعمـو التربية جموؿ أحمد 7
 رئيس المجنة العممية لقسـ العمـو اإلنسانية شافو رضواف 8
 رئيس المجنة العممية لقسـ العمـو االجتماعية شوقي ممادي 9
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ العمـو االجتماعية وشي عبد الرزاؽبالمم 10
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ العمـو اإلنسانية عالؿ بف عمر 11
 ممّثل عف األساتذة المساعديف العابد عبد الحميد 12
 ممّثل عف األساتذة المساعديف قاسمي عبد الناصر 13
 مدير مخبر بحث يل العيسإسماع 14
 مدير مخبر بحث عبد الباسط ىويدي 15
 مدير مخبر بحث دمحم السعيد عقيب 16
 مسؤوؿ المكتبة جمعة بعضي 17

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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  2021جوان  09مؤرخ في ال 638قــرار رقم يعدل ال، 2021ديسمبر  05مؤرخ في  1372قــرار رقم 
 لمعيد العموم االقتصادية، التجارية وعموم التسيير يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي الذي

 تندوف-بالمركز الجامعي عمي كافي 
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2021يوليو سنة  07الموافق  1442ذو القعدة عاـ  26المؤّرخ في  281-21وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 المعدؿ. والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة،
 2005غشت سنة  16الموافق  1426رجب عاـ  11المؤرخ في  299-05وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 الذي يحدد مياـ المركز الجامعي والقواعد الخاصة بتنظيمو وسيره.
 2011غشت سنة  22الموافق  1432اف عاـ رمض 22المؤرخ في  303-11وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 المتضمف إنشاء مركز جامعي بتندوؼ، المتمـ.
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي.
 يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي الذي 2021جواف  09ي مؤرخ فال 638قػػرار رقـ وبموجب ال -

 .تندوؼ–بالمركز الجامعي عمي كافي لمعيد العمـو االقتصادية، التجارية وعمـو التسيير
 .2021 أكتوبر 28المؤّرخ في  141رقـ  تندوؼ-المركز الجامعي عمي كافيإرساؿ  وبناًء عمى -

 

 ُيـقـــــّرر
 

دؼ ىػػذا القػػرار إلػػى تحديػػد القائمػػة االسػػمية ألعضػػاء المجمػػس العممػػي لمعيػػد العمػػـو االقتصػػادية، ييػػ المــادة األولــى:
 .تندوؼ-بالمركز الجامعي عمي كافيالتجارية وعمـو التسيير 

بػالمركز تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لمعيد العمـو االقتصادية، التجارية وعمـو التسيير  :2المادة 
 ، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.تندوؼ-عمي كافي الجامعي

، كل فيما يخصػو، بتطبيػق تندوؼ-المركز الجامعي عمي كافييكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف ومدير  :3المادة 
 ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

 

 2021ديسمبر  05 فيحرر بالجزائر 
 ير التعميم العالي والبحث العمميوز 

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

  المحدد 2021جوان  09مؤرخ في لا 638قــرار رقم يعدل الالذي  2021ديسمبر  05مؤرخ في  1372 ممحــق بالقــرار رقم
 تندوف-بالمركز الجامعي عمي كافي لمعيد العموم االقتصادية، التجارية وعموم التسيير مقائمة االسمية ألعضاء المجمس العمميل

 

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجمس العممي لممعيد مصطفى بياض  1
 مدير المعيد مختار بف عابد 2
 مدير مساعد مكّمف بما بعد التدّرج والبحث العممي محمديسيد عمي ب 3
 رئيس قسـ عمـو التسيير نجاة وسيمة بمغانمي 4
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 أستاذ محاضر قسـ "أ" أحمد دف 5
 أستاذ محاضر قسـ "أ" ميمود بورحمة  6
 أستاذ محاضر قسـ "أ" دمحم بودالي  7
 أستاذ محاضر قسـ "أ" سييمة عبد الجبار  8
 أستاذ محاضر قسـ "ب" ويسي نور الديف م 9
 أستاذ محاضر قسـ "ب" ية يحياوي نحس 10
 أستاذ مساعد قسـ "أ" توفيق ياحي  11
 أستاذ مساعد قسـ "ب" عبد الوىاب بف زاير 12

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  2021مارس  28مؤرخ في ال 356رار رقـم قــيعدل ال، 2021ديسمبر  05مؤرخ في  1373قــرار رقم 

 تممسان -لمغنية لممركز الجامعي يحـدد القائمة االسمية ألعضـاء المجمس العممي الذي
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2021يوليو سنة  07الموافق  1442ذو القعدة عاـ  26المؤّرخ في  281-21وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 المعدؿ. ف تعييف أعضاء الحكومة،والمتضمّ 
 2005غشت سنة  16الموافق  1426رجب عاـ  11المؤرخ في  299-05وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 الذي يحدد مياـ المركز الجامعي والقواعد الخاصة بتنظيمو وسيره.
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي.
 2016أبريل سنة  11الموافق  1437رجب عاـ  3المؤرخ في  125-16وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 والمتضمف إنشاء مركز جامعي بمغنية بوالية تممساف.
 يحػدد القائمة االسمية ألعضػاء المجمس العممي يالذ 2021مارس  28مؤرخ في ال 356قػػرار رقػـ وبموجب ال -

 تممساف -لمغنية لممركز الجامعي
 .2021 أكتوبر 13المؤّرخ في  159رقـ  تممساف -مركز الجامعي لمغنيةإرساؿ ال وبناًء عمى -

 

 ُيـقـــــّرر
 

 -ز الجػػامعي لمغنيػػةييػػدؼ ىػػذا القػػرار إلػػى تعػػديل القائمػػة االسػػمية ألعضػػاء المجمػػس العممػػي لممركػػ المــادة األولــى:
 تممساف.

وفقػا لمجػدوؿ الممحػق  تممسػاف، -تحدد القائمػة االسػمية ألعضػاء المجمػس العممػي لممركػز الجػامعي لمغنيػة :2المادة 
 بيذا القرار.

تممساف، كل فيما يخصو، بتطبيق ىذا -يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف ومدير المركز الجامعي لمغنية :3المادة 
 لذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.القرار ا

 2021ديسمبر  05 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 2021مارس  28مؤرخ في ال 356قــرار رقـم يعدل الالذي  2021ديسمبر  05المؤرخ في  1373 ممحق بالقـرار رقـم
 تممسان -لمغنية لممركز الجامعي مقائمة االسمية ألعضـاء المجمس العمميلحـدد الم

 

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 المجمس العممي لممركز الجامعي مدير المركز الجامعي، رئيس نعـو مراد 1
 مدير مساعد مكّمف بالدراسات في التدّرج والّتكويف المتواصل والشيادات بف لباد دمحم 2
 مدير مساعد مكّمف بالّدراسات في ما بعد التدّرج والبحث العممي والعالقات الخارجية قادري رياض 3
 ستشراؼمدير مساعد مكّمف بالتنمية واال فضيل دمحم األميف 4
 مدير معيد العمـو االقتصادية والتجارية وعمـو التسيير تربش دمحم 5
 مدير معيد اآلداب والمغات بف عدي نورية 6
 مدير معيد الحقوؽ والعمـو السياسية بوزيدي الياس 7
 مدير معيد العمـو والتكنولوجيا  زناسني حسيف 8
 القتصادية والتجارية وعمـو التسييررئيس المجمس العممي لمعيد العمـو ا داودي دمحم 9
 رئيس المجمس العممي لمعيد اآلداب والمغات  بف مالؾ سيدي دمحم 10
 رئيس المجمس العممي لمعيد الحقوؽ والعمـو السياسية الحاج عمي بدر الديف 11
 رئيس المجمس العممي لمعيد العمـو والتكنولوجيا ىواري أحمد 12
 أساتذة معيد العمـو االقتصادية والتجارية وعمـو التسيير ممّثل  ساىد عبد القادر 13
 ممّثل أساتذة معيد العمـو االقتصادية والتجارية وعمـو التسيير  مكيديش دمحم 14
 ممّثل أساتذة معيد اآلداب والمغات بوشيبة عبد القادر 15
 ممّثل أساتذة معيد اآلداب والمغات  لعشريس عباس 16
 مّثل أساتذة معيد الحقوؽ والعمـو السياسيةم بف عزوز فتيحة 17
 مّثل أساتذة معيد الحقوؽ والعمـو السياسية الشيخ دمحم زكرياء 18
 ممّثل أساتذة معيد العمـو والتكنولوجيا  بمعربي حميمة 19
 ممّثل أساتذة معيد العمـو والتكنولوجيا  بممختار عز الديف 20
 عيد العمـو االجتماعية واإلنسانيةممّثل أساتذة م بف شرفي عبد اإللو 21
 ممّثل أساتذة معيد العمـو االجتماعية واإلنسانية حمرة حسني 22
 ممّثل عف األساتذة المساعديف كامش دمحم 23
 تممساف -أستاذ بجامعة أبو بكر بمقايد بف بوزياف دمحم 24
 تممساف -أستاذ بالمدرسة العميا إلدارة األعماؿ ساىل سيدي دمحم 25
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 العمميالمجمس يحّدد القائمة االسمية ألعضاء ، 2021ديسمبر  05مؤرخ في  1374قــرار رقم 
 سيدي بمعباسإلعــالم اآللــي ل ممدرسـة العميـال

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2021يوليو سنة  07الموافق  1442ذو القعدة عاـ  26المؤّرخ في  281-21ـ بمقتضى المرسوـ الرئاسي رق -

 المعدؿ. ،والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة
الذي  2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .ير التعميـ العالي والبحث العممييحدد صالحيات وز 
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 2014سنة  غشت 25الموافق  1435عاـ  شواؿ 29المؤرخ في  232-14ى المرسوـ التنفيذي رقـ وبمقتض -
 عميػا لإلعػػالـ اآللػػي بسيدي بمعباس.والمتضّمف إنشاء مدرسة 

 2016يونيو سنة  14الموافق  1437رمضاف عاـ  9المؤرخ في  176-16وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 النموذجي لممدرسة العميا،الذي يحدد القانوف األساسي 

المؤرخ  سيدي بمعباس-المجمس العممي لممدرسػة العميػا لإلعػػالـ اآللػػياألساتذة بوبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي  -
 ،2021 أكتوبر 12في 

 

 ُيـقـــــّرر
 

 1437اـ رمضػاف عػ 9المػؤرخ فػي  176-16مػف المرسػـو التنفيػذي رقػـ  44تطبيقػا ألحكػاـ المػادة  المـادة األولـى:
، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد القائمة االسػمية ألعضػاء 2016يونيو سنة  14الموافق 

 . سيدي بمعباس-المجمس العممي لممدرسػة العميػا لإلعػػالـ اآللػػي
، وفقػػػا معبػػاسسػػيدي ب-المجمػػس العممػػػي لممدرسػػػة العميػػػا لإلعػػػػالـ اآللػػػػػيالقائمػػة االسػػػمية ألعضػػاء تحػػدد  :2المــادة 

 لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.
، كػػػل فيمػػػا سػػػيدي بمعبػػػاس-المدرسػػػػة العميػػػػا لإلعػػػػػالـ اآللػػػػػييكمػػػف المػػػدير العػػػاـ لمتعمػػػيـ والتكػػػويف ومػػػدير  :3المـــادة 

 يخصو، بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
 2021ديسمبر  05 فيحرر بالجزائر 

 وزير التعميم العالي والبحث العممي
 أ.د عبد الباقي بن زيان

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 سمية ألعضاء المجمس العمميالذي يحّدد القائمة اال 2021ديسمبر  05المؤرخ في  1374 ممحـق بالقـرار رقـم

 لممدرسـة العميـا لإلعــالم اآللــي سيدي بمعباس
 

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 مدير المدرسة، رئيس المجمس العممي لممدرسة بف سميماف سيدي دمحم 1
 والتكويف المتواصل والشياداتبالتعميـ  مدير مساعد مكّمف عمر بف صابر جماؿ 2
دير مساعد مكّمف بالتكويف في الدكتوراه والبحث العممي والتطوير التكنولوجي م مالكي ميموف  3

 واإلبتكار والترقية المقاوالتية 
 مدير مساعد مكّمف بأنظمة اإلعالـ واالتصاؿ والعالقات الخارجية بادسي ىشاـ بف عيسى أنوار 4
 رئيس قسـ التكويف التحضيري  أسد دمحم 5
 لتكويف في الطور الثانيرئيس قسـ ا خالدي بمقاسـ 6
 أستاذ  كسكاس نبيل 7
 أستاذ  رحموف عبد المطيف 8
 أستاذ محاضر قسـ "أ" ماحمد بشير نذير 9
 أستاذ محاضر قسـ "أ" مالكي عبد الحميد 10
 أستاذ محاضر قسـ "ب" قازي ثاني دمحم ياسيف 11
 أستاذ محاضر قسـ "ب" قموش بديعة 12
 اذ مساعد قسـ "أ"أست سي دمحم نصر الديف 13
 "بأستاذ مساعد قسـ " ديف نسيمة 14
 سيدي بمعباس-أستاذ بجامعة جياللي اليابس عجوج رضا 15
 سيدي بمعباس-أستاذ بجامعة جياللي اليابس بوعبد هللا عمر 16

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية، 2021ر ديسمب 05مؤرخ في  1375قــرار رقم 
 قسنطينة -بالمدرسة العميا لممحاسبة والمالية لقسم التكوين في الطور الثاني

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2021يوليو سنة  7الموافق  1442ذي القعدة عاـ  26المؤّرخ في  281-21بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

  .المتضّمف تعييف أعضاء الحكومةو 
الذي  2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
 2016ة يونيو سن 14الموافق  1437رمضاف عاـ  9المؤرخ في  176-16وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .الذي يحدد القانوف األساسي النموذجي لممدرسة العميا
فبراير سنة  15الموافق  1438جمادى األولى عاـ  18المؤرخ في  87-17وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

الذي يتضّمف تحويل المدرسة التحضيرية في العموـ االقتصادية والتجارية وعموـ التسيير بقسنطينة إلى  2017
 .ميا لممحاسبة والماليةمدرسة ع

الطور الثاني بالمدرسة العميا  التكويف في وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ -
 .2021جويمية  04قسنطينة المؤرخ في  -لممحاسبة والمالية

 ُيـقـــــّرر
 1437رمضػاف عػاـ  9المػؤرخ فػي  176-16مػف المرسػـو التنفيػذي رقػـ  50تطبيقػا ألحكػاـ المػادة  المـادة األولـى:

، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد القائمة االسػمية ألعضػاء 2016يونيو سنة  14الموافق 
 قسنطينة. -الطور الثاني بالمدرسة العميا لممحاسبة والمالية المجنة العممية لقسـ التكويف في

الطػػور الثػاني بالمدرسػػة العميػا لممحاسػػبة  العمميػػة لقسػـ التكػػويف فػيتحػػّدد القائمػة االسػػمية ألعضػاء المجنػة  :2المـادة 
 قسنطينة، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.-والمالية

قسػنطينة، كػل فيمػا يخصػو،  -يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف ومدير المدرسة العميا لممحاسػبة والماليػة :3المادة 
 شرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في الن

 2021ديسمبر  05 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 الذي يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية 2021ديسمبر  05المؤرخ في  1375حق بالقرار رقم مم
 قسنطينة -بالمدرسة العميا لممحاسبة والمالية لقسم التكوين في الطور الثاني

 

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجنة العممية لمقسـ تنيو عفاؼ 1
 قسـرئيس ال بف حافع حمزة 2
 أستاذ محاضر قسـ "ب" جالؿ أسماء 3
 أستاذ محاضر قسـ "ب" بركاف إيماف 4
 أستاذ محاضر قسـ "ب" يحي  الشريف منى 5
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 أستاذ محاضر قسـ "ب" قادري عبد الجميل 6
 أستاذ مساعد قسـ "أ" سبتي خديجة 7
 أستاذ مشارؾ قردوح حساـ 8
 أستاذ مشارؾ شويطر وليد دمحم لطفي 9

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  2019أفريل  21المؤرخ في  346يعدل القرار رقم ، 2021ديسمبر  05مؤرخ في  1376قــرار رقم 

 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة جامعة غرداية 
 
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2021يوليو سنة  7الموافق  1442ذي القعدة  26المؤرخ في  281-21ئاسي رقـ بمقتضى المرسوـ الر  -

 .تعييف أعضاء الحكومة، المعدؿ والمتضمف
غشت سنة  23الموافق  1424جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .منو 12والمتمـ،  السيما المادة  ىا، المعدؿ، الذي يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسير 2003
، 2012يونيو سنة  4الموافق  1433رجب عاـ  14المؤرخ في  248-12وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .منو 2المادة  المتضمف إنشاء جامعة غرداية، السيما
، 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
، الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة 2019أفريل  21المؤرخ في  346وبمقتضى القرار رقـ  -

 جامعة غرداية، المعدؿ.
 ُيـقـــــّرر

 

، المعػدؿ والمذكػػور أعػاله، كمػا 2019أفريػل  21خ فػي المػؤر  346يعػدؿ الجدوؿ الممحق بػالقرار رقػـ  المادة األولى:
 محدد في الجدوؿ الممحق بيذا القرار. ىو

 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. :2المادة 
 2021ديسمبر  05 فيحرر بالجزائر 

 وزير التعميم العالي والبحث العممي
 أ.د عبد الباقي بن زيان

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 قائمة أعضاء مجمس إدارة جامعة غرداية

 ن ) بدون تغيير(واألعضاء المعين -1
 ن:وألعضاء المنتخبا -2

 الييئة الصفة اإلسم والمقب
 ألساتذة ذوي مصف األستاذية لكمية عمـو الطبيعة والحياة وعمـو األرضممثل منتخب عف ا عضو خف بشير -
 ممثل منتخب عف األساتذة ذوي مصف األستاذية لكمية العمـو والتكنولوجيا عضو قرباتي قدور  -
 ممثمة منتخبة عف األساتذة ذوي مصف األستاذية لكمية اآلداب والمغات عضو أوالد عمي زينب -
 ممثل منتخب عف األساتذة ذوي مصف األستاذية لكمية العمـو االجتماعية واإلنسانية وعض مصيطفى دمحم السعيد -
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 ممثل منتخب عف األساتذة ذوي مصف األستاذية لكمية العمـو االقتصادية والتجارية وعمـو التسيير عضو طويطي مصطفى -
 ؽ والعمـو السياسيةممثل  منتخب عف األساتذة ذوي مصف األستاذية لكمية الحقو  عضو فروحات السعيد -
 ممثل منتخب عف سمؾ األساتذة المساعديف عضو خطوي عبد المجيد -
 ممثل منتخب عف سمؾ األساتذة المساعديف عضو عكرمي فوزي  -
 ممثل منتخب عف الموظفيف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات عضو نواصر عبد المالؾ -
 اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدماتممثل منتخب عف الموظفيف  عضو أوالد يحي عبد هللا -
 ممثل منتخب عف الطمبة عضو عبد العزيز رستـ  -
 ممثل منتخب عف  الطمبة عضو داودي عمر -

 

 ."...........................................والباقي بدون تغيير................................................"
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  2019أفريل  21المؤرخ في  344يعدل القرار رقم ، 2021ديسمبر  05مؤرخ في  1377قــرار رقم 
 1سطيف الذي يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس إدارة جامعة

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2021يوليو سنة  7الموافق  1442ذي القعدة عاـ  26في المؤرخ  281-21بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 .تعييف أعضاء الحكومة، المعدؿ والمتضمف
الموافق أوؿ غشت سنة  1409ذي الحجة عاـ  29المؤرخ في  140-89وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .منو 3دؿ والمتمـ، السيما المادة ، المع1والمتضمف إنشاء جامعة سطيف 1989
غشت سنة  23الموافق  1424جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03رسوـ التنفيذي رقـ وبمقتضى الم -

 .منو 12ؿ والمتمـ، السيما المادة ، الذي يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا و سيرىا، المعد2003
، 2013يناير سنة  30 الموافق 1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .ير التعميـ العالي والبحث العمميالذي يحدد صالحيات وز 
إدارة  ، الذي يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء  مجمس2019أفريل  21المؤرخ في  344وبمقتضى القرار رقـ  -

 ، المعدؿ.1جامعة سطيف
 ُيـقـــــّرر

 

، المعػدؿ والمذكػػور أعػاله، كمػا 2019أفريل  21ؤرخ في الم 344يعػدؿ الجدوؿ الممحق بالقرار رقـ  المادة األولى: 
 محدد في الجدوؿ الممحق بيذا القرار. ىو

 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. :2المادة 
 2021ديسمبر  05 فيحرر بالجزائر 

 وزير التعميم العالي والبحث العممي
 أ.د عبد الباقي بن زيان

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 1قائمة أعضاء مجمس إدارة جامعة سطيف

 ن:واألعضاء المعين -1
 القطاع الصفة اإلسم والمقب

 لعمميبالتعميـ العالي والبحث ا ممثل الوزير المكمف رئيس قشي الخير -
 ممثل الوزير المكمف بالمالية عضو سعدوت دمحم -
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 مكمف بالتكويف والتعميـ المينييفممثل الوزير ال عضو أدريس عبد الكريـ -
 الوزير المكمف بالتربية الوطنية ممثل عضو حمنة عثماف -
 لعمل والتشغيل والضماف االجتماعيممثل الوزير المكمف با عضو حميحـ إدريس -
 داري ممثل السمطة المكمفة بالوظيفة العمومية واإلصالح اإل عضو قدقاد سفياف -
 ممثل الوزير المكمف بالصحة عضو دىاف عبد الحكيـ -
 المكمف بالتجارة وترقية الصادراتممثل الوزير  عضو لعرابة مصطفى   -
 ممثل  الوزير المكمف بالصناعة عضو حمادوش لطفي -
 ف بالسكف والعمراف والمدينةالمكمممثل الوزير  عضو بف سميماف نور الديف  -
 ممثل الوالي عضو بغداد زكريا -

 

 ن:واألعضاء المنتخب -2
 الييئة الصفة اإلسم والمقب

 ذوي مصف األستاذية لكمية  العمـوممثل منتخب عف األساتذة  عضو مرواني عبد الباقي -
   بيعة والحياةاذية لكمية عمـو الطممثل منتخب عف األساتذة ذوي مصف األست عضو شارؼ نور الديف -
 مصف األستاذية لكمية التكنولوجياممثل منتخب عف األساتذة ذوي  عضو فيطاس رشيد -
 ذة ذوي مصف األستاذية لكمية الطبممثل منتخب عف األسات عضو حمادوش دمحم -
 التسيير وعمـوممثمة منتخبة عف األساتذة ذوي مصف األستاذية لكمية العمـو االقتصادية والتجارية  عضو قطاؼ ليمى -
 د اليندسة المعمارية وعمـو األرضممثل منتخب عف األساتذة ذوي مصف األستاذية لمعي عضو دمدـو عبد السالـ -
 ة لمعيد البصريات وميكانيؾ الدقةممثل منتخب عف األساتذة ذوي مصف األستاذي عضو بف عمي فاروؽ  -
 منتخب عف سمؾ األساتذة المساعديفممثل  عضو بوشارب ناصر -
 منتخب عف سمؾ األساتذة المساعديفممثل  عضو ي مخموؼخروب -
 دارييف والتقنييف وعماؿ الخدماتممثل منتخب عف الموظفيف اإل عضو بوروبة نجيـ -
 دارييف والتقنييف وعماؿ الخدماتممثل منتخب عف الموظفيف اإل عضو القمي عمي -
 ممثل منتخب عف الطمبة عضو بونقطة عبد الشكور -
 ممثل منتخب  عف الطمبة عضو داىش زكرياء -

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  2020مارس  10المؤرخ في  209يعدل القرار رقم ، 2021ديسمبر  05مؤرخ في  1379قــرار رقم 

 )والية تممسان( يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة المركز الجامعي بمغنية الذي
 

 ير التعميم العالي والبحث العممي،إن وز 
 2021يوليو سنة  7الموافق  1442ذي القعدة عاـ  26المؤرخ في  281-21بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 .والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة، المعدؿ
 2005غشت سنة  16الموافق  1426رجب عاـ  11المؤرخ في  299-05وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .منو 10د مياـ المركز الجامعي و القواعد الخاصة بتنظيمو و سيره، السيما المادة الذي يحد
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي و البحث العممي
 2016افريل سنة  11الموافق  1437رجب عاـ  3المؤرخ في  125-16وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .منو 2،والمتضمف إنشاء مركز جامعي بمغنية )والية تممساف(، السيما المادة 
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الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة المركز  2020مارس  10المؤرخ في  209وبمقتضى القرار رقـ  -
 معدؿ.الجامعي بمغنية)والية تممساف(، ال

 ُيـقـــــّرر
 

، المعدؿ، والمػذكور أعػاله، كمػا 2020مارس  10المؤرخ في  209يعدؿ الجدوؿ الممحق بالقرار رقـ  المادة األولى:
 ىو محدد بالجدوؿ الممحق بيذا القرار.

 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. :2المادة 
 2021ر ديسمب 05 فيحرر بالجزائر 

 وزير التعميم العالي والبحث العممي
 أ.د عبد الباقي بن زيان

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 قائمة أعضاء مجمس إدارة المركز الجامعي بمغنية)والية تممسان(

 لمعينون:األعضاء ا -1
 القطاع الصفة االسم والمقب

 ف بالتعميـ العالي والبحث العمميممثل الوزير المكم رئيسا مغاشو مراد -
 ممثل الوزير المكمف بالمالية عضو تاج الديف عبد الكريـ -
 الوزير المكمف بالتربية الوطنية ممثمة عضو بكوش أمينة -
 ف والتعميـ المينييفكمف بالتكويممثل الوزير الم عضو بف ناصر بف لحسف -
 وظيفة العمومية واإلصالح اإلداري ممثل السمطة المكمفة بال عضو حمزة دمحم -
 مل والتشغيل والضماف االجتماعيممثل الوزير المكمف بالع عضو بمعياشي نصرالديف -
 ممثل الوزير المكمف بالعدؿ عضو ىمساس نور الديف -
 وترقية الصادرات المكمف بالتجارةممثل الوزير  عضو بوشعير مراد -
 ة والفنوف ممثل الوزيرة المكمفة بالثقاف عضو بودبمة أميف -
 ممثل الوزير المكمف بالصناعة عضو بف قيدة زياف -
 ممثل الوالي عضو بوبكر فريد -

 

 ."..........................................والباقي بدون تغيير............................................"
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يحـّدد تشكيمـة لجـان االمتحـانات الجيـوية لمحصول عمى ، 2021ديسمبر  08مؤرخ في  1408قــرار رقم 
 2022-2021بعنوان الّسنـة الجامعيـة  شيادة الّدراسـات الّطبيـة الخاصـة في الّطـب والصيدلـة وطـب األسنـان

 -دورة عاديــة ودورة استدراكيــة-
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
والمتضّمف إنشاء شيادة الّدراسات الّطبية  1971ديسمبر  3المؤّرخ في  275-71بمقتضى المرسوـ رقـ  -

 .الخاّصة
 2021يو سنة يول 7الموافق  1442ذي القعدة عاـ  26المؤّرخ في  281-21وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقػـ  -

  .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة
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والمتضّمف قانوف المقيـ في العموـ  2011جويمية سنة 3المؤّرخ في  236-11وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .الطبية

واّلذي  2013يناير سنة 30الموافق1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤّرخ في 77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذيرقـ  -
 .يات وزير الّتعميـ العالي والبحث العممييحّدد صالح

والمتضّمف تنظيـ الّدراسات والّتقييـ والّتدرج في  1989فيفري سنة  25المؤّرخ في  40وبموجب القرار رقـ  -
 .الّدراسات الّطبية الخّاصة

 والمتضّمف تنظيـ طور الّتكويف لنيل شيادة 2015نوفمبر سنة  4المؤّرخ في  1137وبموجب القرار رقـ  -
 .الّدراسات الّطبية الخاّصة ويحّدد كميفّيات تقييميا والّتدرج فييا

 11المؤّرخ في  1747يعّدؿ ويتّمـ القرار رقـ  ،2017جويمية سنة  263المؤرخ في  767وبموجب القرار رقـ  -
الّطبية  ، واّلذي يحّدد قواعد تنظيـ وسير الّمجاف البيداغوجية الجيوية لمتخّصصات في العموـ2016ديسمبر سنة 

 .والّمجاف البيداغوجية الوطنية لمّتخّصصات في العموـ الّطبية
 

 ُيـقـــــّرر
 

ت حػػّدد تشػػكيمةلجاف االمتحانػػات الجيويػػة لمحصػػوؿ عمػػى شػػيادة الّدراسػػات الّطبيػػة الخاصػػة فػػي الّطػػػب  المــادة األولــى:
 طبًقا لممحق ىذا القرار. والّصيدلػة وطػب األسنػاف

 لقرار في الّنشرة الّرسمية لمّتعميـ العالي والبحث العممي.ينشر ىذا ا :2 المادة
 2021ديسمبر  08 فيحرر بالجزائر 

 وزير التعميم العالي والبحث العممي
 أ.د عبد الباقي بن زيان

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 والذي يحـّدد تشكيمـة لجـان االمتحـانات الجيـوية لمحصول 2021ديسمبر  08المؤرخ في  1408ممحـــق القــرار رقـم 

 2022-2021عمى شيادة الّدراسـات الّطبيـة الخاصـة في الّطـب والصيدلـة وطـب األسنـان بعنوان الّسنـة الجامعيـة
 -ـةدورة عاديــة ودورة استدراكيـ -

 ناحيــة الوســـط
Iالّتخّصصــات الّطبيـــــة / 

 مكان الممارسة أعضاء الّمجان الّتخّصصات

 التخدير واإلنعاش/ 01

 الجزائر الرئيس: األستاذ محياوي رياض
 األعضاء المرسموف:
 األستاذ مترؼ مرزاؽ
 األستاذ واحس حساف
  األستاذة بودرة سميمة

 االستاذة صياد يسمينة
 زغدود زوجة وعمي دليمةالدكتورة 

 الدكتورة يحياتف زوجة لعدوؿ فروجة

 
 الجزائر
 الجزائر
 البميدة
 الجزائر
 الجزائر
 الجزائر

 العضويف االحتياطيّيف:
 الدكتور بوبزاري رضا فيري 

 الدكتور غطاس سمير

 
 بجاية

 الجزائر
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 مكان الممارسة أعضاء الّمجان الّتخّصصات

 طب القمب/ 02

 بجاية اذة كاشنورة زوجة بف اكميعمجيةالرئيسة : األست
 األعضاء المرّسموف:

 األستاذ ايت مختار عمر
 األستاذة لحاشي صميحة زوجة يحياوي 

 األستاذ شطيبي دمحم
 األستاذ ايت مسعوداف دمحم صديق 

 االستاذ عودية يزيد 
 الدكتورة سعيد عوامر دليمة 

 
 الجزائر
 الجزائر
 الجزائر
 الجزائر
 الجزائر
 رالجزائ

 العضويف االحتياطييف:
 الدكتور الوناس سفياف 
  الدكتور عبد الباقي مراد

 
 الجزائر
 االغواط

طب األمراض / 03 -1
 الجمدية والتناسمّية

 الجزائر الرئيسة :  األستاذة  اوتسماف  فريدة  زوجة  سيكر ديجاف
 األعضاء المرسموف:
 االستاذ حمادي حكيـ
 األستاذة ساىل حورية

 عكاز رشيدالدكتور بو 
 الدكتور بمقاسـ عمي اورمضاف 

 
 الجزائر
 الجزائر
 البميدة

 تيزي وزو
 العضويف االحتياطييف:

  الّدكتورة طايبي زوجة بّراح ليندة
  الدكتور ايت بمقاسـ فريد

 
 الجزائر
 الجزائر

مم داء السكري ع/ 04
والغدد الصماء واألمراض 

 األيضية

 الجزائر ة  ميموني صفيةالرئيسة: األستاذة  زرقيني  المولود
 األعضاء المرسموف:
 األستاذ عزوؽ سعيد

 االستاذ ىداـ عمي الميدي
 األستاذة براكني ليمى

 األستاذة بوزيد حمور عائشة
 األستاذة ىداـ المولودة فضالة نورة سمية

 االستاذ بوديسة مبارؾ

 
 الجزائر
 الجزائر
 الجزائر
 الجزائر
 الجزائر
 الجزائر

 ياطييف:العضويف االحت
 الدكتورة رحاؿ أماؿ

  الدكتورة حسبالوي فمة

 
 الجزائر
 الجزائر

طب األوبئة / 05
 والطب الوقائي

 الجزائر الرئيسة: األستاذة حاشد نادية
 األعضاء المرّسموف:
 األستاذ  تفراني يوسف

 األستاذ نباب  عبد القادر

 
 الجائر
 الجزائر

 العضويف االحتياطييف:
 ريدةالدكتورة حمشاوي ف

 الدكتورة براىيمي غنية

 
 الجزائر
 الجزائر
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طب النساء / 06
 والتوليد

 الجزائر الرئيس: األستاذ  عجالي دمحم
 األعضاء المرّسموف:

 األستاذ قرومي اسماعيل 
 األستاذة  بف داود حفيظة زوجة براىيمي 

 سـو ناديةاألستاذة  شرفي المولودة ق
 األستاذة  داماف دبيح اماؿ

 األستاذة فراح زىرة 
  األستاذ خوجة رسيـ

 
 الجزائر
 الجزائر
 الجزائر
 الجزائر
 البميدة
 الجزائر

 العضويف االحتياطييف:
 الّدكتورة مروش نواؿ

 الدكتورة منصور فضيمة

 
 الجزائر
 البميدة

 طب الدم/ 07

 ئرالجزا  الرئيس: األستاذ احمد ناصر رضواف
 األعضاء المرّسموف:

 االستاذة  آيت عامر عميواف نصيرة 
 األستاذ رحموف دمحم

 االستاذة اوكيد سميمة 
 االستاذة  جوادي خديجة 

 الدكتورة دالي نادية 
 الدكتورة زيداني زوجة بوخشـ نادية

 
 الجزائر
 الجزائر
 البميدة
 البميدة

 تيزي وزو
 

 العضويف االحتياطييف:
 ر موسى يمينةالدكتورة بوشاقو 

 الدكتورة  طالبي فايزة

 الجزائر
 البميدة
 الجزائر

طب الكبد / 08
 والجياز اليضمي

 الجزائر الرئيس: األستاذ بمماف عبد المالؾ
 األعضاء المرسموف:
 األستاذ محيو حساف 

 األستاذة بمحسيف كافية 
 األستاذ بمغانـ فريد

 األستاذ ولد قوقاـ رشيد 

 
 الجزائر
 الجزائر

 ائرالجز 
 الجزائر

 العضويف االحتياطييف:
 الّدكتورة  تاغزوت دليمة
 الدكتورة سعيداني خديجة

 
 الجزائر
 الجزائر

 األمراض المعدية/ 09

 الجزائر الرئيس: األستاذ  بوحامد رابح 
 األعضاء المرسموف:

 األستاذة  عفيري مميكة
 االستاذ  بف عمي عبد الكريـ

  األستاذة  عاشور نسيمة
 ذ  بف وارث عز الديفاالستا

 العضويف االحتياطيّيف:
 الدكتور ايت عمي سميماف عمار
 الدكتورة عيسات فاطمة الزىراء

 
 تيزي وزو
 تيزي وزو
 الجزائر
 الجزائر

 
 الجزائر     
 الجزائر     
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 طب العمل / 10

 الجزائر الرئيس: األستاذ لحمر دمحم عامر
 األعضاء المرسموف:
 األستاذة   عريب اماؿ

 األستاذة لياني زوجة طيب نورة 
 األستاذ قريشي سعيد

 األستاذة  خودور زبيدة 
 االستاذ جكرير العربي 

 األستاذة بف مسعود دليمة

 
 تيزي وزو
 الجزائر
 البميدة
 الجزائر
 البميدة
 الجزائر

 العضويف االحتياطييف:
 الدكتور دراج بولنوار  

  لدكتورة قيبوعة مونيةا

 
 بجاية 

 البميدة

 طب الرياضة / 11

 الجزائر الرئيسة: األستاذة مزياني نسيمة
 األعضاء المرسموف:
 األستاذ  بجاوي عمي

 الدكتورة  عمامري أية هللا 

 
 الجائر
 الجزائر

 العضويف االحتياطييف:
 الدكتور اوناحي رشيد
 الدكتور مالؿ يوسف

 
 الجزائر
 الجزائر

 الطب الداخمي / 12

 الجزائر الرئيس: األستاذ براح عبد الكريـ  
 األعضاء المرسموف:

 األستاذ  صالح منصور عبد هللا 
 األستاذة عثماني فيفي

 األستاذ بشير شريف عبد الغني
 األستاذة سحنوف حناف 

 األستاذة ىايف سامية زوجة زكري 
 األستاذ بف عامر مصطفى

 
 تيزي وزو
 الجزائر
 البميدة
 الجزائر
 الجزائر
 الجزائر

 العضويف االحتياطيّيف:
 الدكتورة درقيف رشيدة 
 الدكتورة حميدة فراح

 
 الجزائر
 البميدة

الطب الشرعي والقانون  / 13
 الطبي واألخالقيات

 الجزائر الرئيس: األستاذ بساحة مجيد 
 األعضاء المرّسموف:
 األستاذ بمحاج رشيد

 األستاذ دوبالي خالد  
 اذ  مصطفاوي عز الديف األست

 األستاذة  العيداوي دليمة
 االستاذة مساىمي كمثـو

 الدكتور رشاـ عبد القادر

 
 الجزائر
 الجزائر
 الجزائر
 الجزائر
 البميدة
 الجزائر

 العضويف االحتياطيّيف:
 الدكتورة  عتروس سعاد زوجة تواح 

 الدكتور  عزوز جميل

 
 الجزائر
 الجزائر
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الطب النووي  والتصوير  / 14
 الجزيئي

 الجزائر الرئيس: األستاذ بويوسف صالح الديف
 األعضاء المرسموف:
 الدكتورة  خميفة أماؿ

 الدكتورة  مجاىر مريـ 

 
 الجائر
 الجزائر

 العضويف االحتياطييف:
 الدكتورة لحمر   عميمور آسيا

 الدكتور بمعكرـو رضا

 
 الجزائر
 الجزائر

عادة  / 15 الطب الفيزيائي وا 
 التدريب

 الجزائر الرئيس: األستاذ شريد حسيف
 األعضاء المرسموف:

 األستاذ  بممييوب عبد الرزاؽ
 األستاذ بوقارة زىير

 األستاذ عدار قشي مراد
 األستاذ  مشيكي بدر الديف 

 األستاذ ىبيوب رشيد 
 الدكتورة  عبيب زوجة جعفر رشيدة 

 
 الجزائر

 لبميدةا
 الجزائر
 الجزائر
 الجزائر
 الجزائر

 العضويف االحتياطييف:
 الّدكتورة عقرتش نورة زوجة يساد     

 الّدكتور مداور دمحم

 
 الجزائر
 الجزائر

 طب الكمى / 16

 الجزائر الرئيس: األستاذ رياف طاىر
 األعضاء المرسموف:

 األستاذ بوبشير دمحم اكمي
 األستاذة  ارزور بمميف ىند 

 األستاذ بف زياف عمي 
 األستاذ قسطالي مراد

 االستاذ حموش مصطفى 
 الدكتورة بمقاسمي ليمى زوجة اولبصير

 
 تيزي وزو
 الجزائر
 الجزائر
 البميدة
 الجزائر
 الجزائر

 العضويف االحتياطييف:
 الدكتورة عرباوي ابتساـ

  الدكتور بميؾ نبيل

 
 الجزائر
 الجزائر

 طب األعصاب / 17

 الجزائر ستاذة  طازير مريـالرئيسة األ
 األعضاء المرسموف:

 األستاذة عصامي سميمة
 األستاذة  قصوري نورة
 األستاذة  نويوة صونية 

 األستاذ سعدي بمويز مصطفى
 الدكتورة حشاـ نسيمة

 الدكتور بف محجوب مصطفى 

 
 الجزائر
 الجزائر
 البميدة
 الجزائر
 الجزائر
 البميدة

 العضو يف االحتياطييف:
 كتورة بحبوح سياـالد

  الدكتور  قديحة دمحم إسالـ

 
 الجزائر
 الجزائر
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 طب األورام السرطانية / 18

 الجزائر الرئيس: األستاذ بوزيد كماؿ
 األعضاء المرسموف:
 األستاذ صادوقي دمحم 
 األستاذة صغير فاطمة
 األستاذة  سامي صوريا

 صدقاوي شريفة األستاذة 
 األستاذة عاطف فتيحة زوجة بوديسة

 األستاذة عّداف سعيدة

 
 الجزائر
 البميدة
 الجزائر

 تيزي وزو
 الجزائر
 الجزائر

 العضويف االحتياطييف:
 األستاذ  حازي دمحم
 الدكتورة قايد نصيرة

 
 الجزائر
 البميدة

 طب العيون  / 19

 البميدة الرئيسة: األستاذة مّراد بودية زىية
 األعضاء المرّسموف:

 األستاذة عبدوف زوجة بف عزوز نعيمة  
 األستاذ ستو جميل

 االستاذة مازاري فطومة
 االستاذة طّراحي  مميكة
 االستاذة غمري نادية
 الدكتورة اشمي اسماء

 
 الجزائر
 الجزائر
 الجزائر
 الجزائر
 الجزائر
 الجزائر

 العضويف االحتياطييف:
 دالّدكتور  شربالي عبد الواح

 الّدكتور  حمودي عبد الحكيـ

 
 البميدة
 الجزائر

طب األذن واألنف / 20
 والحنجرة

 الجزائر الرئيسة :  األستاذة  ايت  مصباح  نادية  الػػمولودة  ياحي
 األعضاء المرسموف:
 األستاذة موزالي أمينة
 األستاذ صاحب عمي 
 األستاذ صالحي قاسيـ

 األستاذ بف طبيش توفيق
 ف دمحم الدكتور الياج

 الدكتورة مدكور سميرة

 الجزائر
 تيزي وزو
 الجزائر
 البميدة
 بجاية

 الجزائر

 العضويف االحتياطييف:
 الدكتور عموف فتحي
  الدكتورة مالؾ زىية

 الجزائر
 البميدة
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 طب األطفال/ 21

 البميدة الرئيسة: األستاذة  كيجي ليمى
 األعضاء المرسموف:

 األستاذة  عقوف سميرة 
 األستاذة  بف سعدي نادية
 األستاذ معوج عبد الجميل

 األستاذة  بمحاج حياة
 الدكتورة  بوترفاس نبيمة زوجة بممختار

 الدكتورة عرفي حنيفة

 
 الجزائر
 الجزائر
 الجزائر

 تيزي وزو
 الجزائر
 الجزائر

 العضويف االحتياطييف:
 يمةالدكتورة حداد كر 

 الدكتورة بف رابح وىيبة 

 
 الجزائر
 الجزائر

طب اإلمراض العقمية لدى / 22
 األطفال

 الجزائر الرئيس: األستاذ  ثابتي مجيد
 األعضاء المرّسموف:

 األستاذة  مطاىري نسيمة
 الدكتورة اوصديق المولودة رحاب أسماء

 
 البميدة
 الجزائر

 العضو االحتياطي:
 الدكتور  بّكو صّديق

 
 جزائرال

طب األمراض الصدرية / 23
 والّسل

 

 الجزائر الرئيس: األستاذ دواقي حبيب
 األعضاء المرسموف:

 األستاذة بف شريف نادية  
 األستاذ  زيدوني نور الديف

 االستاذة حمريت ليمى زوجة باووغ 
 األستاذة تاغيغت سامية زوجة سماحي

 الدكتورة احجادف ليمى
 الدكتورة اوصديق فوزية

 
 زائرالج

 الجزائر
 الجزائر
 الجزائر

 تيزي وزو
 الجزائر

 العضويف االحتياطييف:
 الدكتور شباطي عمر
 الدكتور بف بتقة يسيف

 
 الجزائر
 الجزائر

 طب األمراض العقمية/ 24

 البميدة الرئيس: األستاذ قريشي سعيد
 األعضاء المرسموف:

 األستاذة ميتيش ليميا تنيناف  
 األستاذ عجة الحميد

 ستاذ مسعودي عبد الكريـ اال
 األستاذة سوقي حكيمة  

 الدكتورة نعماف ليمى
 الدكتور سعيداف كماؿ

 
 البميدة
 الجزائر
 الجزائر
 بجاية

 الجزائر
 الجزائر

 العضويف االحتياطييف:
 الدكتورة بكير زوجة عمور كولة

 اـ حكيـعالدكتور بف بوجم

 
 الجزائر
 الجزائر
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طب العالج باألشعة / 25
 واألورام الّسرطانية

 الجزائر الرئيسة: األستاذة  ولد عميف وكريف سياـ 
 األعضاء المرّسموف:

 األستاذة  حاوي مسعودة 
 األستاذة بوقنداكجي المولودة شامي سامية  

 االستاذ محيو مقراف
 الدكتورة زناتي سارة

 
 البميدة
 الجزائر
 الجزائر

 ائر الجز 
 العضو االحتياطي:

 الدكتور حامد عبد الوىاب ميدي
 

 الجزائر

 اإلنعاش الطبي/ 26

 الجزائر الرئيس: األستاذ  دحماني مصطفى 
 األعضاء المرسموف:

 األستاذ  حميدي رضا مالؾ
 األستاذة عمودة ذىبية  

 الدكتور وعمي مراد
 الدكتور ايت لونيس اكمي

 
 الجزائر
 الجزائر
 الجزائر

 زائرالج
 العضويف االحتياطييف:

 الّدكتور  سادي عبد الحميد
  الّدكتور  طالب عمار 

 
 الجزائر

 تيزي وزو

 طب المفاصل/ 27

 الجزائر الرئيسة: األستاذة  براىيمي المولودة مازوني نجية 
 األعضاء المرسموف:
 األستاذة  ىاني فمة

 األستاذة حويشات شفيقة   
 الدكتور جناف مالؾ

 ة الرقاوي مناؿ  الدكتور 

 
 الجزائر
 البميدة

 تيزي وزو
 البميدة

 العضويف االحتياطييف:
 الّدكتور  بف نجمة سمير

  الّدكتورة بحاز نعيمة 

 
 الجزائر
 الجزائر

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

II صات األساسيــــة/ الّتخّص 
 

 مكان الممارسة أعضاء المجان الّتخّصصات

 عمم التشريح العام/ 1

 الجزائر الرئيس: األستاذ سالمنة رابح 
 األعضاء المرسموف:
 األستاذة  بوديف ليمى

 األستاذة  حمزاوي بيية

 
 الجزائر
 البميدة

 العضويف االحتياطييف:
  الدكتورة  يبكة اسيا
 ميكةالدكتورة  يبدري م

 
 الجزائر

 تيزي وزو
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 طب التشريح والخاليا المرضية/ 2

 الجزائر الرئيسة: األستاذة قدوري المولودة سميماني آسيا
 األعضاء المرسموف:

 األستاذة وحيوف وىبيبة
 األستاذة كوشكار آماؿ 
 األستاذة تركماني فمة
 الدكتورة  موالي نبيمة

 
 البميدة
 الجزائر
 الجزائر
 البميدة

 العضويف االحتياطييف:
 الّدكتورة  بف نوي رفيقة 

  الّدكتورة  مخالف زوجة ايتاتاىيف خميدة

 
 البميدة
 الجزائر

 البيوكيمياء/ 3

 الجزائر الرئيس: األستاذ  يرقي الياس 
 األعضاء المرسموف:
 األستاذة عبدي سامية

 االستاذ  ماكرولوؼ دمحم
 ستاذ  شريفي دمحم اليادي األ

 الدكتور رعاؼ نبيل برمطاف

 
 البميدة
 الجزائر
 الجزائر
 الجزائر

 العضويف االحتياطييف:
 الدكتورة حباؾ نواؿ

 الدكتورة حريتي سياـ

 
 الجزائر
 الجزائر

 الييموبيولوجيا وحقن الدم/ 4

 الجزائر الرئيسة: األستاذة  زرىوني فتيحة
 األعضاء المرسموف:

 تاذة  حريتي غنيةاألس
  األستاذة حرياش فريدة
 االستاذ فريقع عصاـ
  الدكتور بوغرزة منير

 
 الجزائر
 الجزائر
 الجزائر
 الجزائر

 العضويف االحتياطييف:
 الّدكتور العرفي ياسيف
 الّدكتورة  مندي خميدة

  
 الجزائر
 الجزائر

عمم األنسجة واألجنة الوراثية / 5
 العيادية

 الجزائر بداللي دمحمالرئيس: األستاذ ع
 األعضاء المرسموف:

 األستاذة بوضياؼ بف عفري راضية
 الّدكتورة يحي حفيظة

 
 الجزائر
 الجزائر

 العضو االحتياطي:
 الّدكتورة بالميف المولودة زعيـ حنيفة

 
 الجزائر

 التصوير الطبي وعمم األشعة/ 6

 الرئيس: األستاذ بوبندير نصر الديف
 األعضاء المرسموف:

 ستاذ سرير دمحماال
 االستاذ فرعوف سيد احمد 
  األستاذة صديقي كريمة 

 الجزائر 
 

 الجزائر
 الجزائر
 الجزائر
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 األستاذة شيباف نجية 

 الدكتورة بف ديب المولودة بمحسف  صوريا
 الدكتورة بغدادي المولودة بغدادي خديجة 

 الجزائر 
 الجزائر
 الجزائر 

 العضويف االحتياطييف:
 عمارة دمحم فضيمةالدكتورة ل

 الدكتورة عودية ليندة

 
 الجزائر
 الجزائر

 

 عمم المناعة/ 7

 الجزائر  الرئيسة: األستاذة  شايب سامية زوجة ماموزي 
 األعضاء المرسموف:
 األستاذ مدور يانيس

 االستاذةكشوت براح نادية
 االستاذ بوشدوب يوسف 
 االستاذ جنوحات كماؿ

 
 الجزائر
 الجزائر
 البميدة 

 زائرالج
 العضويف االحتياطييف:
 الدكتور مصابيح فتحي

 الدكتور تحيات عز الديف

 
 الجزائر
 الجزائر

 عمم الجراثيم/ 8

 الجزائر الرئيسة: األستاذة  امحيس المولودة عمارة وىيبة
 األعضاء المرسموف:

 األستاذة بف سميماني عقيمة
 األستاذة بوزغوب سميمة زوجة طالي معمر

 فازيةاألستاذة جناف 
 األستاذة طالي معمر حسيبة

 األستاذة زياف حنيفة
 االستاذ يعمى جماؿ

 
 الجزائر 
 الجزائر
 الجزائر
 الجزائر
 الجزائر
 الجزائر

 العضويف االحتياطييف:
 الدكتورة بف عمروش نبيمة

 زوجة دمحمي ةكيذالدكتورة خروبي 

 
 الجزائر 
 الجزائر

 عمم الطفيميات والفطريات/ 9

 الجزائر اذ حمريوي بوسعد الرئيس: األست
 األعضاء المرّسموف:
 األستاذة  باشي فاطمة

 األستاذة بف عيسى سياـ 

 
 الجزائر
 الجزائر

 العضويف االحتياطييف:
 الدكتور عبد الواحد خالد

  الدكتور بخوش سميـ

 
 الجزائر
 الجزائر

 الصيدلة العيادية/ 10

 الجزائر الرئيسة: األستاذة   لومي المولودة مجادؿ نجاة
 األعضاء المرسموف:

  الدكتور  بف دمحم عبد الحميـ
 الدكتورة خميفي عائشة

 
 البميدة

 االغواط
 العضو االحتياطي:

  الدكتورة  جعفري زوجة ديالوار وىيبة
 

 بجاية
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 مكان الممارسة أعضاء المجان الّتخّصصات

الفيزيولوجيا العيادية / 11
والفحص الوظيفي لمتمثيل الغذائي 

 والتغذية

 الجزائر الرئيس: األستاذ خمفات خير الديف
 األعضاء المرسموف:
 األستاذ قويني احمد

 الدكتورة مجاف المولودة كاديـ سييمة

 
 الجزائر
 البميدة

 العضو االحتياطي:
  الدكتورة بدو زوجة موكزيف لمياء

 
 بجاية

 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

IIIالّتخّصصات الجراحيـــــــة / 
 

 مكان الممارسة أعضاء المجان الّتخّصصات

 الجراحة العامة/ 1
 

 الجزائر الرئيسة: األستاذة امسعوداف زىرة
 األعضاء المرسموف:

 األستاذسعيداني مصطفى
 األستاذ محفوؼ سمير

 ف نور الديفاألستاذ بف زيا
 األستاذ بوزيد شفيق

 الدكتور خرؼ هللا رضا
 الدكتور  فخار جعفر

 
 الجزائر
 الجزائر
 الجزائر
 الجزائر
 الجزائر
 البميدة

 العضويف االحتياطييف:
 الدكتورة رباحي سياـ

 الدكتور  بوكروح كماؿ

 
 الجزائر
 الجزائر

 جراحة القمب/ 2

 ئر الجزا الرئيس: األستاذ نوار دمحم األميف 
 األعضاء المرسموف: 

 األستاذ  بوضياؼ الحاج
 الدكتور  حيمر حكيـ 

 
 الجزائر
 الجزائر

 العضويف االحتياطييف:
 الدكتور بوخميس عبد القادر

 الدكتور شرشور احمد

 
 الجزائر
 الجزائر

 جراحة عظام الفك والوجو/ 3

 البميدة الرئيس: األستاذ بف سعد هللا رابح
 :األعضاء المرسموف  

 األستاذ  خميمي الياشمي
 االستاذ فرجاوي عبد القادر

 الدكتورة بوحوش زوجة بف بمقاسـ لويزة
 الدكتورة بف بمقاسـ حياة

 الجزائر
 الجزائر
 الجزائر
 الجزائر

 
 العضو االحتياطي: 

 الدكتور  حركاتي سعيد 
 

 الجزائر
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 مكان الممارسة أعضاء المجان الّتخّصصات

 جراحة األعصاب/ 4

 الجزائر ئيس: األستاذ  مرسمي  عبد الحميـ الر 
 األعضاء المرسموف:

 األستاذ  نباؿ مصطفى
 األستاذ يعقوبي فيصل

 األستاذ عيشاوي نورالديف
 األستاذ حدادي يوسف 

 الدكتور  محتو ت اميف  
 الدكتور بوشناقي فريد

 
 الجزائر
 الجزائر
 الجزائر
 الجزائر
 الجزائر
 الجزائر

 ييف:العضويف االحتياط
 الّدكتور  خالفي خميستي

 الدكتور  شتي دمحم

 
 الجزائر
 الجزائر

 /جراحة العظام والرضوض5

 الجزائر الرئيس: األستاذ  وحمد عامر
 األعضاء المرسموف:

 األستاذ كيحل دمحم
 األستاذ عزوز صافي 

 األستاذ يعقوبي  مصطفى
 األستاذ  مجاني سعيد
 الدكتور سميماني يزيد

 اف دمحم اميفالدكتور بف زرم

 
 الجزائر
 الجزائر
 الجزائر

 تيزي وزو
 تيزي وزو

 البميدة
 العضويف االحتياطييف:

 الدكتور  نوري سفياف 
 الدكتور بف عميروش عبد السالـ

 
 الجزائر
 الجزائر

 /جراحة األطفال6

 الجزائر الرئيسة: األستاذة  العجاج يسمينة
 األعضاء المرسموف:
 األستاذ  ايسمناف رشيد

 ستاذ  جيجمي  نصر الديفاأل
 األستاذ  سي احمد مجيد 
 األستاذ  سالـ عز الديف
 األستاذ حنطالة جعفر

 الدكتور بف عيرد  اميف

 
 الجزائر
 الجزائر
 الجزائر
 الجزائر
 الجزائر
 الجزائر

 العضويف االحتياطييف:
 الدكتور عاللو مراد

 الدكتورة بوقرموح دانية 

 
 تيزي وزو
 الجزائر

عادة  الجراحة7 / البالستيكية وا 
 التشكيل والتجميل وعمم الحروق 

 

 الرئيسة:األستاذة محفوظ المولودة كيسموف حفيظة 
 األعضاء المرسموف: 

 األستاذ باشا جعفر

 البميدة
 

 الجزائر 
 البميدة  الدكتور عبشيش دمحم اورمضاف

 العضو االحتياطي:
 الدكتور مشماش دمحم اميف

 
 الجزائر
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 مكان الممارسة ضاء المجانأع الّتخّصصات

 / جراحة الصدر8

 الجزائر الرئيس: األستاذ مجوب ياسيف ميمود 
 األعضاء المرسموف:
 االستاذ جندر عمار

 الّدكتور مسكوري كريـ

 
 الجزائر
 الجزائر

 العضويف االحتياطييف:
 الدكتور لعريبي عبد السالـ
 الدكتور  سعوي عبد الكريـ

 
 الجزائر
 الجزائر

 احة الجياز البولي/ جر 9

 الجزائر الرئيس: األستاذ  عجالي كماؿ
 األعضاء المرسموف:

 األستاذ  شيباف عبد العزيز 
 األستاذ بف عقيمة كماؿ
 االستاذ خالفي منصور 

 االستاذ بمقاسـ ناصر عبد الوىاب
 االستاذ بف رابح  رابح 
 الدكتور  يبدري سمير

 
 الجزائر
 الجزائر
 الجزائر
 الجزائر
 ئرالجزا

 تيزي وزو
 العضويف االحتياطييف:

 الدكتور سعيداني مصطفى 
 الدكتور لونيسي طارؽ 

 
 الجزائر
 الجزائر

 / جراحة األوعية10

 الجزائر الرئيس: األستاذ كانوف حميد
 األعضاء المرسموف: 

 األستاذ شمبي الياس 
 عادالدكتورة بف عالؿ س

 
 الجزائر
 البميدة

 العضو االحتياطي:
  رخيف ياسيف الدكتور

 
 الجزائر
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IVالّتخّصصات الّصيدالنيـــــة/ 
 كمية الطب أعضاء المجان الّتخّصصات

 الفيزياء الحيوية الصيدالنية/ 1

 شي  المنصوريةالرئيسة: األستاذة  نب
 األعضاء المرّسموف:
 الدكتور  مزاور ياسيف
 الدكتورة  خبوز  سميمة
 الدكتورة بمخثير مناؿ

 العضويف االحتياطييف:
 الدكتورة  ميماف  أسماء
  الدكتورة  صادوقي أمينة

 الجزائر
 

 الجزائر
 الجزائر 
 الجزائر

 
 الجزائر
 الجزائر

عمم األعشاب الطبية والنباتات / 2
 يةالالزىر 

 الرئيسة: األستاذة مصباح زوجة سماتي دليمة
 األعضاء المرّسموف:

 الدكتورة  فرحات حميدة أسماء
 الدكتورة  بّراؾ  زوجة بف مختار مباركة

 العضويف االحتياطييف:
 الدكتورة  بوعبود إيماف 
  الدكتور  مقراني بمعيد 

 الجزائر
 

 الجزائر
 الجزائر

 
 الجزائر

 تيزي وزو
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 كمية الطب ضاء المجانأع الّتخّصصات

 الكيمياء التحميمية/ 3

 البميدة الرئيس: األستاذ غربي عبد العزيز
 األعضاء المرّسموف:

 األستاذ بوديس عبد الحكيـ
 الدكتور شريف رضواف أميف

 
 الجزائر
 البميدة

 العضويف االحتياطييف:
 الدكتور مامو مرزوؽ 

 الدكتور بف سعيد حساف

 
 تيزي وزو
 تيزي وزو

 الكيمياء المعدنية /4

 الجزائر الرئيس:االستاذ  قاسيمي غوتي
 األعضاء المرسموف:

 الدكتورة   قاسيمي نسمة
 الدكتورة  بوركايب  أمينة

 
 الجزائر
 الجزائر

 العضويف االحتياطييف:
 الدكتورة بوشكشوخ أمينة

 الدكتورة حجاز إحساف مريـ

 
 الجزائر
 الجزائر

 الكيمياء العالجية/ 5

 الجزائر ة: األستاذة  حجاج اووؿ حمزاوي  فاطمة الزىرةالرئيس
 األعضاء المرسموف:

 الدكتورة  ىدىـو زوجة زموؿ نادية 
 الدكتورة  العربي انيسة

 
 تيزي وزو
 الجزائر

 العضويف االحتياطييف:
 الدكتور  شياب وليد 

 الدكتورة شكري انتصار

 
 البميدة
 البميدة

 ةوعموم األغذي الييدرولوجيا/ 6

 الجزائر الرئيسة: األستاذة  بف عبد السالـ المولودة حجوج وىيبة
 األعضاء المرّسموف:

 الدكتورة  قرطوبي إنصاؼ
 الدكتورة تايديرت زينب زوجة بف عطار

 
 الجزائر
 الجزائر

 العضويف االحتياطييف:
 الدكتورة نبية سيريف زوجة بوتيش

 الدكتورة لعناصري صبرينة

 
 الجزائر
 الجزائر

 عمم االدوية/ 7

 الجزائر الرئيسة : األستاذة غناسي  فاطمة الزىراء
 األعضاء المرّسموف:
 األستاذة  جرابة سامية

 االستاذ بودندونة عبد الحكيـ

 
 الجزائر
 الجزائر

 العضويف االحتياطييف:
 الدكتورة  بف عزيز وردة 
 الدكتورة  عياشي نبيمة

 
 البميدة
 البميدة

 عمم الصيدلة/ 8

 الجزائر يس: األستاذ بوخالفة جماؿالرئ
  األعضاء المرّسموف:
 الدكتورة بكوش ايماف
 الدكتورة قايو  جازية

 
 الجزائر
 الجزائر

 العضويف االحتياطييف:
 الدكتور  نابتي بشير 
  الدكتورة   حمـو سامية

 
 الجزائر 
 الجزائر
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 كمية الطب أعضاء المجان الّتخّصصات

 النيةعمم الصيدلة الصيد/ 9

 الجزائر الرئيس: األستاذ  منصوري كماؿ
  األعضاء المرّسموف:
 األستاذ  شادر ىني

 الدكتورة  رقابي كاريف  

 
 الجزائر
 البميدة

 العضويف االحتياطييف: 
 الدكتور   جمولي سميـ
 الدكتورة   غراب اشواؽ

 
 البميدة
 الجزائر

 عمم التسمم/ 10

 ائرالجز  الرئيسة: األستاذة قدور سممى
  األعضاء المرّسموف:

 الدكتور  مكاشر لميف رضواف
 الدكتور  صبحي خالد 

 
 تيزي وزو
 الجزائر

 العضويف االحتياطييف:
 الدكتورة  منصوري اليادية
 الدكتور  صدوقي جماؿ 

 
 الجزائر
 الجزائر
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V/ّتخّصصات طب األسنان 

 كمية الطب أعضاء المجان الّتخّصصات

 عمم حفع االسنان وعالجيا/ 1
 
 
 

 الجزائر الرئيسة: االستاذة شيخ نجمة زوجة بودغاف اسطمبولي 
 األعضاء المرسموف:

 االستاذة  محديد زوجة باشا  شفيقة
 االستاذة بوحناش زىرة

 
 الجزائر

 زائرالج
 االحتياطييف: العضويف 

  االستاذة بوغرباؿ  زىيدة
 الدكتورة  حاجي ولد رويس زىية 

 
 الجزائر
 الجزائر

 تقويم األسنان/ 2

 الجزائر الرئيسة: األستاذة بنخرؼ هللا المولودة لزوؿ نضيرة
 األعضاء المرّسموف:
 األستاذة عّموش فريدة
 األستاذة  مّداح سعاد  

 بد العزيز الدكتور لميف  ع
 الدكتورة مزاري أمينة 

 
 الجزائر
 البميدة
 الجزائر
 الجزائر

 العضو االحتياطي:
 الدكتورة  فوري ريـ

 
 الجزائر

عمم االنسجة المدعمة / 3
 لالسنان

 الجزائر الرئيسة:االستاذة برييـو زوجة ساىية صميحة
 األعضاء المرّسموف:
 األستاذة مّداد مميكة
 يبةالدكتورة ايدورايف حس

 
 الجزائر
 الجزائر

 العضويف االحتياطييف:
 الدكتورة   بولصبع نادية 
 الدكتورة  سعودي  فضيمة

 
 الجزائر
 الجزائر
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 كمية الطب أعضاء المجان الّتخّصصات

 عمم األمراض وجراحة الفم/ 4

 الجزائر الرئيسة: األستاذة  بوداود المولودة بزير زىية
  األعضاء المرسموف:

 األستاذة  شويطر يمينة زوجة قناف
 فريد االستاذ دراجي

 
 الجزائر
  الجزائر

 العضويف االحتياطييف:
 الدكتورة امنوش فضيمة
 الدكتور عياط عادؿ

 
 تيزي وزو
 الجزائر

 تركيب االسنان/ 5

 الجزائر الرئيس: األستاذ  نبيد  عبد الرحمف 
  األعضاء المرّسموف:

 االستاذةسيد ادريس المولودة ايت ميدي ميادية
  األستاذ  بوكموش عبد القادر

 االستاذ عبد مزيـ مجيد 
 االستاذة    العمروس المولودة لسفر  فازية

 
 الجزائر
 الجزائر
 الجزائر
 الجزائر

 العضويف االحتياطييف: 
 الدكتورة  بودالعة نادية زوجة حميدي

 الدكتورة شيبوف غنية

 
 الجزائر
 الجزائر

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 والذي يحـّدد تشكيمـة لجـان االمتحـانات الجيـوية لمحصول 2021ديسمبر  08المؤرخ في  1408ممحـــق القــرار رقـم 
 2022-2021عمى شيادة الّدراسـات الّطبيـة الخاصـة في الّطـب والصيدلـة وطـب األسنـان بعنوان الّسنـة الجامعيـة

 -دورة عاديــة ودورة استدراكيــة-
 ناحيــة الشرق 

Iالّتخّصصــات الّطبيـــــة / 
 

 مكان الممارسة أعضاء الّمجان الّتخّصصات

 التخدير واإلنعاش/ 1

 قسنطينة الرئيس: األستاذ: شيوخ سفياف 
 األعضاء المرسموف:
 األستاذ جبياف محفوظ

 الدكتور لحمر مراد
  الدكتور لعوامري عقبة

 لدكتور مخموفي ىشاـا

 
 عنابة
 باتنة

 سطيف
 قسنطينة

 العضو االحتياطي:
 الدكتور غانـ لكحل الميف

 
 قسنطينة

نعاش األطفال/ 2  تخدير وا 

 عنابة الرئيسة: األستاذة عقيل صونيا
 األعضاء المرسموف:
 الدكتورة شعباف ىنيدة 
 الدكتورة قرميش وردة

 
 عنابة

 قسنطينة
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 مكان الممارسة جانأعضاء المّ  الّتخّصصات

 طب القمب/ 3

 قسنطينة الرئيس: األستاذ تريشيف عزيز
 األعضاء المرسموف:
 األستاذة منمني ليمى 

 األستاذ جالوجي عزوز
 الدكتور مرغيت رشيد

 الدكتورة بف شعبي يسمينة

 
 عنابة

 سطيف
 ـ.ع.ج.ج.ؽ

 قسنطينة
 العضو االحتياطي:
 الدكتور فوداد حسيف

 
 ـ.ع.ج.ج.ؽ

ب األمراض الجمدية ط/ 4
 والتناسمّية

 قسنطينة الرئيس: األستاذ   شياد أحمد سمواؿ
 األعضاء المرسموف:
 الدكتور منسوؿ طارؽ 
 الدكتور بوسعيد رياض

 
 قسنطينة
 قسنطينة

عمم داء السكري والغدد / 5
 الصماء واألمراض األيضية

 قسنطينة الرئيس: األستاذ نوري نسيـ 
 األعضاء المرسموف:

 ستاذة شوقي دالؿ األ
 الدكتورة خنصاؿ صبرينة

 
 باتنة

 قسنطينة
 العضو االحتياطي:
 الدكتورة بوداود خميدة

 
 قسنطينة

 طب األوبئة والطب الوقائي/ 6

 سطيف الرئيس: األستاذ لعوامري سميماف
 األعضاء المرسموف:

 األستاذ بوصوؼ نذير  
 االستاذة   أوجحيح مسعودة

 األستاذة بوزبيد صبيحة
 األستاذ لمداوي دمحم شريف 

 
 قسنطينة

 باتنة
 عنابة

 قسنطينة
 العضو االحتياطي:

 األستاذة بوخروبة حفيظة
 

 سطيف

 طب النساء والتوليد/ 7

 الجزائر   الرئيس: األستاذ مجطوح مقراف
 األعضاء المرسموف:
 الدكتورة عورس حياة
 الدكتورة قالتي وفاء
 الدكتورة لحمر منار

 
 عنابة
 عنابة

 قسنطينة

 طب الدم/ 8

 سطيف الرئيسة: األستاذة حمدي لزار سممى 
 األعضاء المرسموف:

 األستاذة مينوي حبيبة 
 األستاذة سعيدي ميدوية  

 الدكتورة صالحي نواؿ
 الدكتور حمودة حكيـ

 
 عنابة
 باتنة

 قسنطينة 
 سطيف 

 العضو االحتياطي:
 الدكتورة  بف جاب هللا بسيمة

 
 قسنطينة
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 مكان الممارسة أعضاء الّمجان صاتالّتخّص 

 طب الكبد والجياز اليضمي/ 9

 قسنطينة الرئيسة: الدكتور بو ترعة فؤاد
 األعضاء المرسموف:
 الدكتورة قسمة زكية

 الدكتور بومنجل مصطفى  

 
 قسنطينة
 قسنطينة

 العضو االحتياطي:
 عبدالكريـ الدكتور رحمنية

 
 ـ.ع.ج.ج.ؽ

 األمراض المعدية/ 10

 باتنة رئيس: األستاذ ايت حمودة رابح ال
 األعضاء المرسموف:
 األستاذة قنيفي وىيبة

 األستاذة مصالحي نعيمة
  األستاذة مقراني خمسة
 الدكتور فياللي عيسى

 
 سطيف
 عنابة 
 باتنة

 قسنطينة
 العضو االحتياطي:
 الدكتورة قالة نبيمة

 
 باتنة

 طب العمل/ 11

 عنابة  الرئيسة: األستاذة شايب سامية
 األعضاء المرسموف:

 األستاذة   بف حسيف وصاؿ
 األستاذ نصري مصطفى

 األستاذ بيمولي احمد لخضر
 األستاذة خاتمي صميحة

 
 باتنة 

 قسنطينة 
 سطيف
 عنابة

 العضو االحتياطي:
 الدكتور بومنجل عالوة

 
 قسنطينة

 الطب الداخمي/ 12

 سطيف الرئيس: األستاذ مالؾ رشيد
 رسموف:األعضاء الم

 األستاذ  روبحية سمير
 األستاذ كيتوني ياسيف

 األستاذة عمي قشي سياـ 
 األستاذة ميكيدش فاطمة الزىرة

 
 باتنة

 قسنطينة
 عنابة

 سطيف
 العضو االحتياطي:

 الدكتورة بف سالـ سامية
 

 قسنطينة

الطب الشرعي والقانون / 13
 الطبي واألخالقيات

 ينةقسنط الرئيسة: األستاذة بودراع زىرة
 األعضاء المرّسموف:
 األستاذ قييوس فاتح

 األستاذ بف عباس المنصف 
 األستاذة بف قوبي سعدية

 الدكتورة سويد الفرح

 
 عنابة
 باتنة

 سطيف
 سطيف

 العضو االحتياطيي:
 الدكتور سالمي لخضر

 
 عنابة
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 مكان الممارسة أعضاء الّمجان الّتخّصصات

عادة / 14 الطب الفيزيائي وا 
 التدريب

 عنابة  الرئيس: األستاذ تومي نورالديف 
 األعضاء المرسموف:
 األستاذة لماي سمية 
 الدكتور مرنيش براىيـ

 
 قسنطينة
 عنابة 

 العضو االحتياطي:
 الّدكتور خمف هللا شادلي

 
 قسنطينة

 طب الكمى/ 15

 عنابة الرئيس األستاذ دحدوح عبدالفتاح
 األعضاء المرسموف:
 مةالدكتورة زموشي سيي

 الدكتور بف جدو جييد
 األستاذة سعادة فرياؿ 

 الدكتور بوصخرية محمود

 
 قسنطينة

 ـ.ع.ج.ج.ؽ
 سطيف

 ـ.ع.ج.ج.ؽ
 العضو االحتياطي:

 الدكتور طيير دمحم شريف
 

 عنابة

 طب األعصاب/ 16

 عنابة الرئيس األستاذ مزحـ عبدالرحيـ
 األعضاء المرسموف:

 األستاذ فرقوي بوبكر الصديق 
 رة لوانشي مميكةالدكتو 

 الدكتور زوبيري حساف
 الدكتور شكور دمحم شاىيف

 
 قسنطينة
 عنابة

 سطيف
 سطيف

 العضو االحتياطي:
  الدكتورة سراج فطيمة

 
 قسنطينة

 طب األورام السرطانية/ 17

 قسنطينة الرئيسة: األستاذة بف سالـ اسيا
 األعضاء المرسموف:
 األستاذة جدي حناف

 الدكتور بوزيدي جالؿ
 الدكتورة بف براىيـ وسيمة

 الدكتور يونسي زعيـ

 
 عنابة

 سطيف
 سطيف 

 ـ.ع.ج.ج.ؽ
 العضو االحتياطي:
 الدكتورة عثمنية ىدى

 
 عنابة

 طب العيون / 18

 عنابة الرئيسة: األستاذة بولعناب فوزية
 األعضاء المرّسموف:
 األستاذ خيار صادؽ

 األستاذ روقي دمحم فاتح
 الدكتور لبوخ سعد

 ور دقدؽ لزىرالدكت

 
 سطيف
 باتنة

 ـ.ع.ج.ج.ؽ
 ـ.ع.ج.ج.ؽ

 العضو االحتياطي:
 الدكتورة  بف لعريبي مريـ

 
 قسنطينة
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 مكان الممارسة أعضاء الّمجان الّتخّصصات

طب األذن واألنف / 19
 والحنجرة

 عنابة الرئيس: األستاذ خروبي سماعيف
 األعضاء المرسموف:

 األستاذة بف شاوي منيرة
 داودي عبدالجميلاألستاذ 

 األستاذة زيتوني سعاد
 األستاذ مسيباح عمي

 
 قسنطينة
 عنابة
 عنابة
 باتنة

 العضو االحتياطي:
 الدكتور جويني دمحم سعيد

 
 ـ.ع.ج.ج.ؽ

 طب األطفال/ 20

 عنابة الرئيسة: األستاذة بوشعير نديرة
 األعضاء المرسموف:

 األستاذة براىمي سعيدة 
 ةالدكتورة بوعبدهللا سعيد
 الدكتورة جعالب مفيدة 

 الدكتور بوسطيل دمحم لطفي

 
 باتنة

 سطيف
 ـ.ع.ج.ج.ؽ

 عنابة
 العضو االحتياطي:

 الدكتورة اليادؼ جوىرة
 

 باتنة

األمراض العقمية لدى / 21
 األطفال

 الرئيس: األستاذ ترنتي إدريس
 األعضاء المرسموف:
 الدكتورة بولساف عايدة
 الدكتورة زاىي سياـ 

 قسنطينة
 
 نابةع

 قسنطينة

طب األمراض الصدرية / 22
 والّسل

 عنابة الرئيس: األستاذ بف عمي رشيد
 األعضاء المرسموف:

 الدكتورة مرواني أمينة    
 الدكتورة شوقي فرياؿ

 األستاذ شرقسكي عبدالحميد
 الدكتور دغدغ خالد

 
 سطيف
 باتنة
 عنابة
 عنابة

 العضو االحتياطي:
 الدكتورة عطوي فرياؿ

 
 عنابة

 طب األمراض العقمية/ 23

 قسنطينة الرئيسة: األستاذة مدوي فطيمة 
 األعضاء المرسموف:

 األستاذة تفاحي باني  
 األستاذة حسيف حناف

 
 باتنة
 عنابة

 العضو االحتياطي:
 الدكتور صغير أحمد شريف

 
 قسنطينة
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 مكان الممارسة أعضاء الّمجان الّتخّصصات

طب العالج باألشعة / 24
 األورام السرطانيةو 

 قسنطينة الرئيسة: األستاذة فردي نادية
 األعضاء المرسموف:

 األستاذة بودوود خديجة
 األستاذ جكوف رشيد

 
 سطيف
 قسنطينة

 العضو االحتياطي:
 الدكتور حميزي كماؿ

 
 باتنة

 اإلنعاش الطبي/ 25

 قسنطينة الرئيس: األستاذ بودىاف عمر
 األعضاء المرسموف:

 عتيق صونية األستاذة
 األستاذ مصباح نبيل

 
 عنابة

 سطيف
 العضو االحتياطي:

 الدكتور فوغالي باديس
 

 قسنطينة

 طب المفاصل/ 26

 عنابة الرئيسة: األستاذة عايد حورية
 األعضاء المرسموف:
 الدكتورة بودرسة نادية

 الدكتورة بف شريف إيماف

 
 قسنطينة
 قسنطينة

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

IIالّتخّصصات األساسيــــة / 
 مكان الممارسة أعضاء المجان الّتخّصصات

 عمم التشريح العام/ 1

 سطيف الرئيس: األستاذ ميددي صالح
  األعضاء المرسموف:

 االستاذ بولعسل عبد الحميد
 بوكوفة ساسيةاالستاذة  

 
 قسنطينة
 عنابة

 العضو االحتياطي:
 الدكتور بوكعباش ليمى 

 
 قسنطينة

طب التشريح والخاليا / 2
 المرضية

 قسنطينة الرئيسة: األستاذة بف حسف كريمة
 األعضاء المرسموف:
 األستاذة ياسي فتيحة

 األستاذ لوميسي نصرالديف
 األستاذ خضروي حناشي
 الدكتورة أوحيدة صورية

 
 عنابة

 ـ.ع.ج.ج.ؽ
 باتنة

 سطيف
 العضو االحتياطي:
 الدكتورة كتيت سعاد

 
 قسنطينة

 البيوكيمياء/ 3

 سطيف الرئيسة: األستاذة جابي فريدة
 األعضاء المرسموف:

 األستاذة بف يحيا سامية
 األستاذة سمرة كريمة

 
 عنابة

 قسنطينة
 العضو االحتياطي:

 األستاذة حناشي صباح
 

 قسنطينة
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 مكان الممارسة أعضاء المجان خّصصاتالتّ 

 الييموبيولوجيا وحقن الدم/ 4

 عنابة الرئيس: األستاذ بروؾ حسف
 األعضاء المرسموف:

 الدكتور روتيمة عبدالحق
 الدكتور بولقديد دمحم اليادي

 
 عنابة

 قسنطينة
 العضو االحتياطي:
 الّدكتور بوزندة خالد

 
 قسنطينة

عمم األنسجة واألجنة / 5
 وراثية العياديةال

 قسنطينة الرئيسة: األستاذة عواطي سعيدة
 األعضاء المرسموف:

 األستاذة عواطي شريفة
 الّدكتورة بوطبة فوزية

 
 سطيف
 قسنطينة

 العضو االحتياطي:
 الّدكتورةعالؽ سعاد

 
 قسنطينة

التصوير الطبي وعمم / 6
 األشعة

 عنابة الرئيسة: األستاذة نعموني مونية
 لمرسموف: األعضاء ا

 الدكتورة لشيب فاطمة زىرة
 الدكتور بف طامة دمحم صالح الديف

 الدكتور ساكر رضا

 
 قسنطينة

 ـ.ع.ج.ج.ؽ
 قسنطينة

 العضو االحتياطي:
 الدكتورة عبدي كيينة

 
 سطيف

 عمم المناعة/ 7

 عنابة  الرئيسة: األستاذة قديري صبيحة  
 األعضاء المرسموف:
 الدكتور مريش حسف 

 بواب ىاروف   الدكتور

 
 عنابة 

 ـ.ع.ج.ج.ؽ
 العضو االحتياطي:

 الدكتورة عموش قربوعة امينة
 

 عنابة

 عمم الجراثيم/ 8

 قسنطينة الرئيسة: األستاذة بنتشوالة شافية  
 األعضاء المرسموف:
 األستاذ عمورة كماؿ 

 األستاذ بف مييدي مسعود
 األستاذة جحمي نسيمة 
 األستاذ خميفة فوضيل

 
 عنابة
 باتنة  
 عنابة 

 قسنطينة
 العضو االحتياطي:

 األستاذ كاسح لعور احمد 
 

 باتنة

 عمم الطفيميات والفطريات/ 9

 قسنطينة  الرئيس: األستاذ فندري عالوة ىشاـ 
 األعضاء المرسموف:

 األستاذة منصوري رقية 
 األستاذ بف مزداد احمد 

 
 عنابة

 قسنطينة
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 مكان الممارسة أعضاء المجان خّصصاتالتّ 
 العضو االحتياطي:

 وي إلياـالدكتورة عيسا
 

 قسنطينة 

 الفيزيولوجيا / 10

 عنابة  الرئيسة: األستاذة بوشريط رفايل يسمينة
 األعضاء المرسموف:

 الدكتورة عجيري جميمة 
 األستاذ عيساوي عادؿ 

 األستاذ بو رحمي دمحم خير الديف

 
 سطيف
 قسنطينة
 قسنطينة

 العضو االحتياطي:
 الدكتورة قربي جويدة

 
 عنابة

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

IIIالّتخّصصات الجراحيـــــــة / 
 

 مكان الممارسة أعضاء المجان الّتخّصصات

 الجراحة العامة/ 1

 قسنطينة الرئيس: األستاذبف جاب هللا سعدوف 
 األعضاء المرسموف:

 بفضل عمر ذاألستا
 صديق الياشمي األستاذ

 األستاذة عربوي نادية
 األستاذ شوبار دمحم صالح
 األستاذ نيبوشة دمحم الميف

 األستاذ حداد سميـ

 
 باتنة

 سطيف
 عنابة

 قسنطينة
 ـ.ع.ج.ج.ؽ

 عنابة
 العضواالحتياطي:

 الدكتور بوشعير زوىير
 

 قسنطينة

 جراحة عظام الفك والوجو/ 2

 قسنطينة يدي عبدالكريـالرئيس: األستاذ سع
 األعضاء المرسموف:

 الدكتورة غرصالح فديمة
 الدكتورة عبدالنور صافية

 
 قسنطينة
 قسنطينة

 العضو االحتياطي:
 ميموف ميدية الدكتورة

 
 سطيف

 جراحة األعصاب/ 3

 عنابة الرئيس: األستاذ بوعزيز مراد
 األعضاء المرسموف:

 حالسي عزالديف األستاذ
 الطة لطفياألستاذ بوب

 األستاذ تابت ناصر
 الدكتور صباف سمير

 
 سطيف
 قسنطينة

 ـ.ع.ج.ج.ؽ
 باتنة

 العضواالحتياطي:
 الدكتور منصور عبدالكريـ

 
 عنابة
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 مكان الممارسة أعضاء المجان الّتخّصصات

 جراحة العظام والرضوض/ 4

 باتنة الرئيس: األستاذ دردوس شوقي
 األعضاء المرسموف:

 ؼ نواراألستاذ بجورا
 تريشيف فيصل األستاذ

 األستاذ يحيا عبدالسالـ
 األستاذ اممو عالوة
 الدكتور خنفري دمحم
 الدكتورة فرحي رجة

 
 باتنة

 قسنطينة
 سطيف
 عنابة

 قسنطينة
 قسنطينة

 االحتياطييف: العضويف
 الدكتورة بوكردرة منيرة

 الدكتور شحيمي عبدالحميد

 
 قسنطينة
 سطيف

 جراحة األطفال/ 5

 سطيف : األستاذ سواليمي زيف الديفالرئيس
 األعضاء المرسموف:

 األستاذ عطريف زوبير
 األستاذة بف ستي امينة اماؿ

 األستاذ توابتي سوىاـ
 الدكتور عاشوري جموؿ

 
 قسنطينة
 قسنطينة
 سطيف
 سطيف

 العضو االحتياطي:
 الدكتورة حايف اسيا

 
 سطيف

 جراحة الصدر/ 6

 ع.ج.ج.ؽـ. الرئيس: األستاذ جروة كماؿ
 األعضاء المرسموف:

 الدكتور مخبوش طارؽ 
 حالب مريـ الّدكتورة

 
 قسنطينة
 قسنطينة

 جراحة الجياز البولي/ 7

 عنابة الرئيس: األستاذ شطيبي خيرالديف
 األعضاء المرسموف:
 األستاذ سيود رياض
 الدكتور بوراس سمير

 الدكتور بوخروؼ نورالديف
 عبدالحميـ الدكتور شواكرية

 
 طينةقسن

 سطيف
 باتنة
 عنابة

 العضواالحتياطي:
 الدكتور نواصر مراد

 
 عنابة

 جراحة القمب/ 8

 قسنطينة الرئيس: األستاذ بوكروشة رضواف 
 األعضاء المرسموف:
 الدكتورة عزيزة باية
 الدكتور لكحل رضا

 
 قسنطينة
 قسنطينة

 االحتياطي: العضو
 الدكتورة كوتشوكالي ريضة أحالـ

 
 قسنطينة

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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والذي يحـّدد تشكيمـة لجـان االمتحـانات الجيـوية  2021ديسمبر  08المؤرخ في  1408جدول مصحح لممحق القــرار رقـم 

 2022-2021صـة في الّطـب والصيدلـة وطـب األسنـان بعنوان الّسنـة الجامعيـةلمحصول عمى شيادة الّدراسـات الّطبيـة الخا
 -دورة عاديــة ودورة استدراكيــة  -

 ناحيــة الشرق 
 الجراحية/ الّتخّصصــات 2

 مكان الممارسة أعضاء المجان التخصصات

عادة 1 / الجراحة البالستيكية وا 
التشكيل والتجميل وعمم 

  الحروق 

 عنابة  بوعتو فضيمةتاذة الرئيسة: األس
 األعضاء المرسموف:

  حزموف زىية ة األستاذ
 منصر حكيـ لدكتورا

 
 قسنطينة
 قسنطينة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

IVالّتخّصصات الّصيدالنيـــــة / 
 

 مكان الممارسة ضاء المجانأع الّتخّصصات

عمم األعشاب الطبية / 1
 والنباتات الالزىرية

 عنابة الرئيس: األستاذ لرج حسف
 األعضاء المرسموف:

 الدكتورة أونيسية كريمة
 الدكتورة مشري ريـ

 
 عنابة
 عنابة

 العضواالحتياطي:
 الدكتورة يوقشبية رزيقة

 
 عنابة

 الكيمياء الحيوية/ 2

 عنابة  ىادؼ يوسف  الرئيس: األستاذ
 األعضاء المرسموف:

 الدكتور لموونة عبدالجميل
 الدكتور بميمي ميدي

 
 قسنطينة
 عنابة

 العضو االحتياطي:
 الدكتورة قواسمية زىور

 
 عنابة

 الكيمياء المعدنية/ 3

 عنابة  الرئيس: األستاذ مراح عبد الاللي
 األعضاء المرسموف:

 الدكتورة بولدروة سامية 
 ور ىوامرية حمزةالدكت

 
 عنابة
 عنابة

 العضو االحتياطي:
 الدكتورة مكحمية ليمى

 
 عنابة

 الكيمياء العالجية/ 4

 عنابة الرئيس: األستاذ نغرى عبدالحق
 األعضاء المرسموف:
 الدكتورة سودني وفاء

 الدكتورة آيت كاكي سامية

 
 عنابة
 عنابة

 العضو االحتياطي:
 الدكتور لياشي فيصل

 
 عنابة
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 مكان الممارسة أعضاء المجان الّتخّصصات

الييدرولوجيا وعموم / 5
 األغذية

 وىراف  الرئيسة: األستاذ قوار زكرياء
 األعضاء المرسموف:

 الدكتورة سالـ عبد العزيزحميمة
 الدكتورة صمود أنيسة

 
 عنابة
 عنابة

 العضو االحتياطي:
 الدكتورة براىيمي عائشة

 
 عنابة

 عمم األدوية/ 6

 عنابة رئيسة: األستاذة شافية نصيرةال
 األعضاء المرسموف:

 الدكتور جبار دمحم
 الدكتور عبد الصمد عبدالحكيـ

 
 عنابة
 عنابة

 العضواالحتياطي:
 الدكتورة بوتفنوشت فرياؿ

 
 عنابة

 عمم الصيدلة/ 7

 عنابة الرئيسة: األستاذة عمورة  نادية
 األعضاء المرسموف:
 األستاذة دراجي ليمى

 ألستاذة بوزعبطةآماؿا

 
 عنابة
 عنابة

 العضواالحتياطي:
 الدكتور بف موسى دمحم طيرار

 
 عنابة

 عمم التسمم/ 8

 عنابة الرئيس: األستاذ جفر رشيد
 األعضاء المرسموف:
 الدكتور بممحي حبيب

 الدكتورة بف بوضياؼ صباح

 
 قسنطينة
 سطيف

 العضواالحتياطي:
 الدكتورة عبدالنور صارة

 
 ةقسنطين

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

/V  ّتخّصصات طب األسنان 
 مكان الممارسة أعضاء المجان الّتخّصصات

 عمم حفع األسنان وعالجيا/ 1

 قسنطينة الرئيسة: األستاذة غضباف نادية
 األعضاء المرسموف:

 لياساألستاذ دودش 
 األستاذة نجاح نواؿ فراح

 
 عنابة

 قسنطينة
 العضواالحتياطي:

 األستاذ شريفي عزالديف
 

 عنابة

 تقويم األسنان/ 2

 قسنطينة الرئيسة: األستاذة بورية جغري حسينة
 األعضاء المرسموف:
 الدكتور موالي عيسى
 الدكتور بوطياح توفيق

 
 قسنطينة
 قسنطينة

 العضو االحتياطي:
 بورية احمدالدكتور 

 
 قسنطينة
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 مكان الممارسة أعضاء المجان الّتخّصصات

 عمم األنسجة المدعمة لألسنان/ 3

 قسنطينة الرئيسة: األستاذة نزاؿ مميكة
 األعضاء المرسموف:

 األستاذ زقز منير
 األستاذة بودينارىوارية

 
 عنابة
 عنابة

 العضو االحتياطي:
 الدكتورة جعفر نادية

 
 عنابة

 األمراض وجراحة الفمعمم / 4

 قسنطينة الرئيسة: األستاذة بوعدـ فطيمة
  األعضاء المرسموف:

 األستاذة عيدود صورية
 األستاذة قيرية مونية

 
 قسنطينة
  عنابة

 العضو االحتياطي:
 الدكتور بومعزة عزالديف

 
 عنابة

 تركيب األسنان/ 5

 قسنطينة الرئيسة: األستاذة صراوي حسينة
  سموف:األعضاء المر 

 األستاذة مردس لطيفة
 الدكتورة مشكرة ىنية

 
 عنابة
  عنابة

 العضو االحتياطي: 
 الدكتورة نويوة فتيحة

 
 عنابة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 لذي يحـّدد تشكيمـة لجـان االمتحـانات الجيـوية لمحصولوا 2021ديسمبر  08المؤرخ في  1408ممحـــق القــرار رقـم 
 2022-2021عمى شيادة الّدراسـات الّطبيـة الخاصـة في الّطـب والصيدلـة وطـب األسنـان بعنوان الّسنـة الجامعيـة

 -دورة عاديــة ودورة استدراكيــة  -
 ناحيــة الغرب

Iالّتخّصصــات الّطبيـــــة / 
 

 مكان الممارسة لّمجانأعضاء ا الّتخّصصات

 التخدير واإلنعاش/ 1

 وىراف الرئيس: األستاذ بف حامد دمحم أميف
 األعضاء المرسموف:
 األستاذ تابت أوؿ نبي
 األستاذة جبمي حورية
 األستاذة الكبير جميمة
 األستاذ صديقي احمد
 األستاذة حناوي حورية

 األستاذة بف عمي عمار دليمة

 
 وىراف
 وىراف
 وىراف
 وىراف
 وىراف
 وىراف

 العضويف االحتياطيّيف:
 األستاذة مزور فاطمة
 األستاذة شويشة بدرة

 
 وىراف
 وىراف
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 مكان الممارسة أعضاء الّمجان الّتخّصصات

نعاش األطفال/ 2  تخدير وا 

 وىراف الرئيس: األستاذ نجادي دمحم أميف
 األعضاء المرسموف:
 األستاذة مدبر خديجة
 األستاذ عوفف نبيل

 ستاذة بطوش جميمة جييدةاأل
 الدكتورة  تبميونة خيرة

 
 وىراف
 وىراف
 وىراف
 وىراف

 العضويف االحتياطيّيف:
 الدكتور عدو زكرياء زىير

 الدكتور الحميمي كماؿ

 
 وىراف
 وىراف

 طب القمب/ 3

 تممساف الرئيس: األستاذ مزياف تاني عبدالرحيـ
 األعضاء المرسموف:
 األستاذة حمو ليمى

 بناطة نادية فايزة الدكتورة
 الدكتورة لعرج نادية

 الدكتور بوكرش فاروؽ 
 الدكتورة تابت أوؿ رضية زوبيدة
 الدكتورة طالب بف دياب نبيمة

 
 وىراف
 وىراف
 وىراف
 وىراف
 تممساف
 تممساف

 العضويف االحتياطييف:
 الدكتور مغاشو كريـ
 الدكتور غممي عبدهللا

 
 سيدي بمعباس

 وىراف

مدية طب األمراض الج/ 4
 والتناسمّية

 وىراف الرئيسة: األستاذة سرغيني سراج أمينة
 األعضاء المرسموف:

 األستاذ دحماني بومدف
 الدكتورة خميل آماؿ

 
 وىراف
 تممساف

 العضويف االحتياطييف:
 األستاذ بودغاف سطنبولي عمر

 الدكتورة حيمر زوليخة

 
 تممساف
 تممساف

عمم داء السكري و الغدد / 5
 مراض األيضيةالصماء واأل

 وىراف الرئيس: األستاذ عماني دمحم األميف
 األعضاء المرسموف:

 األستاذة حاج حبيب دمحم
 الدكتورة طمحة خيرة

 
 سيدي بمعباس
 سيدي بمعباس

 العضويف االحتياطييف:
 الدكتورة فرعوف خضرة
 الدكتور لونقو رضواف

 
 وىراف
 وىراف

 طب األوبئة والطب الوقائي/ 6

 وىراف ستاذ أحمد فواتيح زوبير كماؿالرئيس: األ
 األعضاء المرسموف:

 األستاذ تاج الديف عبدالعزيز
 األستاذة ىرواؿ نبيمة

 
 وىراف
 وىراف

 العضويف االحتياطييف:
 األستاذة قترني نادية

 األستاذ دالي عمي عبدالصمد

 
 وىراف
 وىراف
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 مكان الممارسة أعضاء الّمجان الّتخّصصات

 والتوليدطب النساء / 7

 تممساف الرئيس: األستاذ بمعربي بومديف
 األعضاء المرسموف:
 االستاذ بمجياللي دمحم
 االستاذ موالي الحاج

 االستاذ أبوبكر فضل هللا
 األستاذة بميتش بدرة

 األستاذ بوروباي حاج
 األستاذ مقني لياس

 
 وىراف
 وىراف
 وىراف

 سيدي بمعباس
 وىراف
 وىراف

 العضويف االحتياطييف:
 االستاذ والي دمحم

 الدكتور بف حبيب رياض

 
 تممساف
 تممساف

 طب الدم/ 8

 وىراف الرئيس: األستاذ توىامي حاج
 األعضاء المرسموف:
 األستاذة زطمة ليمى

 األستاذ بكجة دمحم أميف
 األستاذ بف لزعر سيدي دمحم

 األستاذ براىيمي دمحم

 
 وىراف
 وىراف

 سيدي بمعباس
 وىراف

 طييف:العضويف االحتيا
 األستاذ بمخل صالح الديف
 األستاذ عرابي عبد الصمد

 
 وىراف
 وىراف

 طب الكبد والجياز اليضمي/ 9

 وىراف الرئيسة: األستاذة منوني شفيقة
 األعضاء المرسموف:
 األستاذ بوعسرية حمزة
 األستاذة عمار مميكة

 األستاذة عماني نسيمة
 األستاذة مالـ ليندة

 
 وىراف
 وىراف
 وىراف
 فوىرا

 العضو االحتياطي:
 األستاذة بغدادي مميكة

 األستاذ كورتي نزيـ

 
 وىراف
 وىراف

 األمراض المعدية/ 10

 وىراف الرئيسة: األستاذة موفوؽ نجاة
 األعضاء المرسموف:

 األستاذ بف عبدهللا انور
 االستاذة تابت دراز نرجس فرياؿ

 األستاذة غرنووت سامية
 الدكتورة براىيمي حورية

 
 فتممسا

 سيدي بمعباس
 تممساف
 تممساف

 العضويف االحتياطيّيف:
 الدكتور لبدوني دمحم الحبيب

 الدكتورة بسطوي سميرة

 
 وىراف

 سيدي بمعباس
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 طب العمل/ 11

 وىراف الرئيسة: األستاذة كماف فوزية
 األعضاء المرسموف:

 األستاذة قندوسي شيرزاد
 تاذة بغددلي سميرةاألس

 
 سيدي بمعباس

 تممساف
 العضويف االحتياطييف:

 األستاذ جزولي دمحم األميف
 األستاذ رزؽ هللا بغداد

 
 وىراف
 وىراف

 الطب الداخمي/ 12

 وىراف الرئيسة: األستاذة بشاوي مميكة
 األعضاء المرسموف:

 األستاذة عياد  حمدوي فطيمة
 األستاذ لونيسي عمي

 جناة األستاذة حاكـ
 األستاذ حبري سيد تاج

 األستاذ شممي مراد
 الدكتورة بف تاج قوريف مونة

 
 وىراف 
 تممساف
 مستغانـ

 سيدي بمعباس
 وىراف
 وىراف

 العضو االحتياطي:
 الدكتور عرار دمحم

 
 وىراف

الطب الشرعي والقانون / 13
 الطبي واألخالقيات

 سيدي بمعباس الرئيس: األستاذ بمحاج لحسف
 المرّسموف:األعضاء 

 األستاذ أبوبكر عبدالمجيد
 األستاذ بو مسموط سميـ

 
 وىراف
 وىراف

 العضويف االحتياطيّيف:
 األستاذ أوسديت عبدالصمد
 األستاذ بوبمنزة عبدالمطيف

 
 تممساف

 سيدي بمعباس

الطب النووي والتصوير / 14
 الجزيئي

 تممساف الرئيس: األستاذ بربر نسيب وحيد الديف
 رّسموف:األعضاء الم

 الدكتور بف رابح مراد
 الدكتورة صابر زناقي نواؿ

 
 وىراف
 تممساف

 العضويف االحتياطيّيف:
 الدكتور مجاىدي عبدالقادر
 الدكتور حمالت رمضاف

 
 تممساف
 وىراف

عادة / 15 الطب الفيزيائي وا 
 التدريب

 وىراف الرئيسة: األستاذة لحوؿ خيرة فتيحة
 األعضاء المرسموف:

 صابر وسيني األستاذ بف
 األستاذ معمري جماؿ الديف

 األستاذ ليادي خالد
 الدكتورة زروقة حميمة

 
 وىراف

 سيدي بمعباس
 وىراف
 وىراف

 العضويف االحتياطييف:
 األستاذة جرود فرقة زازو زيانية

 الّدكتورةالعابد خميفة فادية

 
 وىراف
 وىراف
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 ىطب الكم/ 16

 تممساف الرئيس األستاذ بف منصور مصطفى نصر الديف
 األعضاء المرسموف:

 األستاذة كارة دمحم المياء
 األستاذ بوترفاس بمعباس

 األستاذة زردومي زوجة المة فايزة
 األستاذ قدوس عبو

 األستاذ حميدو روضة جميمة
 الدكتور قراري رياض

 
 تممساف

 سيدي بمعباس
 وىراف
 وىراف
 تممساف
 تممساف

 العضويف االحتياطييف:
 الدكتور حمدني عبدالسالـ

 الدكتورة بخشي وفاء

 
 وىراف
 تممساف

 طب األعصاب/ 17

 تممساف الرئيسة األستاذة بف عبجي سعاد
 األعضاء المرسموف:

 األستاذ بوشناؽ خالدي جواد
 األستاذة بركة زىيرة

 
 تممساف
 تممساف

 العضويف االحتياطييف:
 نةالدكتورة شنتوؼ أمي

 الدكتورة بدسي دنيازاد

 
 وىراف
 وىراف

 طب األورام السرطانية/ 18

 وىراف الرئيسة: األستاذة بركسي رقيق فايزة
 األعضاء المرسموف:

 األستاذ بوصحبة عبدالقادر
 األستاذ بسايح نادية
 األستاذة يكرو جميمة
 األستاذة ركاي خيرة

 
 وىراف
 وىراف

 سيدي بمعباس
 سيدي بمعباس

 االحتياطييف:العضويف 
 األستاذ يموني دمحم

 األستاذة رابح عائشة

 
 وىراف
 وىراف

 طب العيون / 19

 وىراف الرئيسة: األستاذة محمودي سحمي خديجة
 األعضاء المرّسموف:

 األستاذة زواوي نجاة عباسية
 األستاذة أوسميـ نادية

 األستاذ غرود دمحم ناصر
 األستاذ دردور دمحم أميف

 داألستاذة طالب سعا
 األستاذة بف عبورة صميحة

 
 وىراف
 وىراف
 وىراف
 وىراف
 وىراف
 وىراف

 العضويف االحتياطييف:
 األستاذة إيدر عائشة
 الدكتورة تاج زينب

 
 وىراف
 وىراف
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 طب األذن واألنف والحنجرة/ 20

 وىراف الرئيسة: األستاذة سراجي زوبيدة
 لمرسموف:األعضاء ا

 األستاذة مجاىدي إسما
 األستاذ فرقوؽ إبراىيـ
 الدكتور برادة ستي

 الدكتور مغربي اوزياف

 
 تممساف
 وىراف
 وىراف

 سيدي بمعباس
 العضويف االحتياطييف:

 األستاذة محتاري نسريف سياـ
 الدكتور ميموني قادة

 
 تممساف
 وىراف

 طب األطفال/ 21

 تممساف  الرئيس: األستاذ بف ددوش أحمد صميح
 األعضاء المرسموف:

 األستاذة بومدف عمارية
 األستاذة نيار سكينة

 األستاذة بف عالؿ خديجة
 األستاذة بصحراوي ميمونة
 األستاذة بف بوعبدهللا مميكة

 الدكتورة نسور مميكة

 
 وىراف
 وىراف

 سيدي بمعباس
 وىراف
 وىراف
 وىراف

 العضويف االحتياطييف:
 لديفاألستاذ سماحي دمحم شمس ا

 الدكتورة زوبير صافية

 
 تممساف
 وىراف

طب األمراض الصدرية / 22
 والّسل
 

 وىراف الرئيسة: األستاذة قرماز مميكة
 األعضاء المرسموف:

 األستاذ طالب عبدالصمد
 األستاذ برابح يحي

 االستاذ صنوبر عبدالمجيد
 األستاذ بناني دمحم عبدالمطيف

 
 سيدي بمعباس

 وىراف
 وىراف
 وىراف

 عضو االحتياطي:ال
 االستاذ لمو صالح

 األستاذة طرفاني جييدة

 
 وىراف
 وىراف

 طب األمراض العقمية/ 23

 تممساف الرئيس: األستاذ بوسيف حساف
 األعضاء المرسموف:

 األستاذ جاوي بف طمرة
 الدكتور عماني موالي عمي

 الدكتورة مجبر مونية
 الدكتورة دحدوح عائشة

 
 وىراف
 وىراف

 سيدي بمعباس
 وىراف

 العضويف االحتياطييف:
 الدكتورة رحوي أسما

 ارة سمرةسالدكتورة بف حرتس زوجة مباركي 

 
 تممساف
 وىراف
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طب العالج باألشعة واألورام / 24
 السرطانية

 وىراف الرئيسة: األستاذة عيد ماما
 األعضاء المرسموف:
 األستاذة  لحمر خيرة

 األستاذ بوكرش عبدالباقي

 
 وىراف
 وىراف

 العضويف االحتياطيف:
 الدكتور  طالب لطفي

 الدكتورة قطاؼ فطيمة زىرة

 
 وىراف
 وىراف

 اإلنعاش الطبي/ 25

 وىراف الرئيس: األستاذ ميالي مصطفى
 األعضاء المرسموف:

 األستاذ بف حدوش جماؿ الديف دمحم
 األستاذ خمميش بمعربي

 
 تممساف
 وىراف

 العضويف االحتياطييف:
 الدكتور مشبؾ عبدهللا
 الدكتور إرواف بدرالديف

 
 وىراف
 وىراف

 طب المفاصل/ 26

 وىراف الرئيس: األستاذ بف زاوي أحمد
 األعضاء المرسموف:

 الدكتور خميف خيرالديف
 الدكتورة بف عمار أمينة

 
 وىراف
 وىراف

 العضويناالحتياطييف:
 الدكتورة لعمري زىيرة

 كتور قندوسي دمحمالد

 
 وىراف
 وىراف

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

IIالّتخّصصات األساسيــــة / 
 مكان الممارسة أعضاء المجان الّتخّصصات

 عمم التشريح العام/ 1

 وىراف الرئيس: األستاذ غبريووت بوجمعة
 األعضاء المرسموف:

 االستاذ بوكرش سيدي دمحم
 الدكتور موالؾ سمير

 
 وىراف
 وىراف

 العضويف االحتياطييف: 
 الدكتور بوعزة عبدالرزاؽ 

 الدكتور بف حاجي سراج محمود عزالديف

 
 تممساف

 سيدي بمعباس

 طب التشريح والخاليا المرضية/ 2

 وىراف الرئيسة: األستاذة حساف فطيمة
 لمرسموف:األعضاء ا

 األستاذة ديب مميكة
 الدكتور ميجامية ميمود

 
 وىراف
 تممساف

 العضويف االحتياطييف:
 الدكتورة بابا احمد سممى نبيمة

 الدكتورة بمكرالدي حورية

 
 تممساف

 سيدي بمعباس
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 البيوكيمياء/ 3

 مستغانـ الرئيس: الدكتور بف شيخ نصرالديف
 األعضاء المرسموف:
 الدكتور ناشي مراد

 الدكتورة سعدي زوجة أوسميـ أماؿ سوالؼ
 الدكتور عداد بف عمي

 الدكتورة عربي خيرة مريـ

 
 وىراف
 وىراف
 وىراف
 وىراف

 العضويف االحتياطييف:
 الدكتور كموش جديد ياسيف
 الدكتور بف قمية عبدالرزاؽ

 
 تممساف
 وىراف

 يدالنيةالص الفيزياء الحيوية/ 4

 تممساف الرئيس: األستاذ بف يوسف دمحم
 األعضاء المرسموف:

 األستاذ سنوسي بريكسي رفيق 
 األستاذ بابا أحمد عبدالرزاؽ

 
 سيدي بمعباس
 سيدي بمعباس

 العضويف االحتياطييف:
 الدكتور شقوري ميدي

 الدكتور مغمي سيدي دمحم عبد المالؾ عبدالكافي

 
 وىراف 
 تممساف 

 بيولوجيا وحقن الدمالييمو / 5

 تممساف الرئيسة: األستاذة طاولي كاتية منصورية
 األعضاء المرسموف:

 األستاذ ة بف منصور نادية
 الدكتورمودف دمحم أميف

 الدكتورة دبا طيرية
 الدكتور بف لعمج دريس

 
 تممساف
 وىراف
 وىراف
 وىراف

 العضويف االحتياطييف:
 الّدكتور شكاؿ دمحم
 ميكةالدكتورة بمقسمي م

 
 وىراف

 سيدي بمعباس

عمم األنسجة واألجنة الوراثية / 6
 العيادية

 وىراف الرئيسة: األستاذة مبارؾ خيرة
 األعضاء المرسموف:

 األستاذة غالموف رحمة
 الّدكتورة بمعربي نادية

 
 وىراف
 وىراف

 العضويف االحتياطييف:
 الّدكتورة خراؼ يمينة

 الدكتور بوعبدهللا نورالديف

 
 تممساف
 وىراف

 التصوير الطبي وعمم األشعة/ 7

 سيدي بمعباس الرئيس: األستاذ صبري عبدالقادر
 األعضاء المرسموف: 

 األستاذة محمودي حميمة 
 األستاذ بسعيد توفيق  
 األستاذة أوفريحة نورة

 
 وىراف
 وىراف
 وىراف



  2021-الرابعالثالثي -النشرة الرسمية                      -مديرية الشؤون القانونية-                     وزارة التعميم العالي والبحث العممي   535

 

 مكان الممارسة أعضاء المجان الّتخّصصات
 الدكتورة طيروي نورية
 الدكتور مولودي مختار
 الدكتور كياس حبيب

 وىراف
 افوىر 

 تممساف
 العضويف االحتياطييف:

 الدكتور براىيـ مفالح نورالديف 
 الدكتور لعجالي عبدالقادر

 
 وىراف
 وىراف

 عمم المناعة/ 8

 وىراف  الرئيس: الدكتور بوعمي يوسف  
 األعضاء المرسموف:
 الدكتور دىري فتحي 

 الدكتورة قديري حورية  

 
 تممساف 
 وىراف

 العضويف االحتياطييف:
 دكتورة ويخمف نرجسال

 الدكتور مساطفى موسى

 
 وىراف

 مستغانـ

 عمم الجراثيم/ 9

 وىراف الرئيس: الدكتور بف ميدي لحسف  
 األعضاء المرسموف:

 الدكتورة دالي يحي رضية 
 الدكتور لوعيل أحمد أميف

 الدكتورة إالس فطيمة الزىرة 
 الدكتور دواحي عمر 

 
 وىراف

 وىراف  
 تممساف 
 تممساف

 عضويف االحتياطييف:ال
 الدكتورة زواقي سعاد 
 الدكتور لريدي نجيب 

 
 وىراف
 وىراف 

فيزيولوجية األعصاب العيادية / 10
 والفحص الوظيفي لمجياز العصبي

 تممساف  الرئيسة: األستاذة مقنونيف نزيية 
 األعضاء المرسموف:

 الدكتورة بوخريس سعاد 
 الدكتورة عرجوف زىية 

 
 مستغانـ
 عباس سيدي بم

 العضويف االحتياطييف:
 الدكتورة سنوسي فضيمة
 الدكتورة سمواني سمية

 
 وىراف 
 وىراف

 عمم الطفيميات والفطريات/ 11

 وىراف  الرئيس: األستاذ بف منصور زكرياء
 األعضاء المرسموف:
 الدكتور مراد ياسيف 

 الدكتور يبوس بف سعيد سعيد أحمد 

 
 سيدي بمعباس
 سيدي بمعباس

 ويف االحتياطييف:العض
 الدكتور بودف فؤاد

 الدكتور بف يحيا عماد الديف

 
 وىراف 
 وىراف
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والفحص  الفيزيولوجيا العيادية/ 15
 الوظيفي لمتمثيل الغذائي والتغذية

 الرئيس: األستاذ بوجمعة عبدالقادر
 األعضاء المرسموف:
 الدكتور رحاؿ لطفي 

 لدكتورة بمعيمش اسما ا
 العضو االحتياطي:

 الدكتورة سكوحي مونية

 سيدي بمعباس 
 

 بشار
 سيدي بمعباس

 
 سيدي بمعباس

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

IIIالّتخّصصات الجراحيـــــــة / 
 

 مكان الممارسة انأعضاء المج الّتخّصصات

 الجراحة العامة/ 1

 تممساف الرئيس: األستاذ أبي عياد دمحم شكيب
 األعضاء المرسموف:

 األستاذ  تابتي بف عمي
 األستاذ  شراؾ نبيل

 األستاذة طباش مميكة
 األستاذ صديقي دمحم صالح الديف

 األستاذ  العايب مصطفى
 األستاذة صديقي براىمي خديجة

 
 وىراف
 وىراف
 بمعباس سيدي
 وىراف
 وىراف
 وىراف

 العضويف االحتياطييف:
 األستاذ  لوجدي مودف عصمت سميـ

 األستاذ  خميف جماؿ الديف 

 
 تممساف
 تممساف

 جراحة عظام الفك والوجو/ 2

 وىراف الرئيس: الدكتور بف عالية مختار
 العضو المرسـ:

 الدكتور بوريحاف عبدالنور
 

 وىراف
 العضويف االحتياطييف:

 لدكتور شرقي دمحما
 الدكتورة توات أمينة

 
 وىراف
 وىراف

 جراحة األعصاب/ 3

 وىراف الرئيس: األستاذ بمبنة بشير
 األعضاء المرسموف:

 األستاذ سي صابر دمحم
 األستاذ بوشقور معمر
 الدكتور قربوز رابح

 الدكتورة داوود زوجة بف عطة سعاد

 
 تممساف
 وىراف
 وىراف
 وىراف

 طييف:العضويف االحتيا
 الّدكتورة  برهللا سناء

 الدكتور عيوف عبدالمومف رياض

 
 وىراف
 وىراف
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 مكان الممارسة أعضاء المجان الّتخّصصات

 جراحة العظام والرضوض/ 4

 وىراف الرئيس: األستاذ بوحديبة توفيق
 األعضاء المرسموف:
 األستاذ مجاىد دمحم

 األستاذ ميداس أنور جواد
 األستاذ أمير عبدي

 تاذ بوجالؿ نورالديفاألس
 األستاذ بمعيد دمحم

 الدكتور قرطي فوزي 

 
 وىراف
 وىراف
 وىراف
 وىراف

 سيدي بمعباس
 تممساف

 العضويف االحتياطييف:
 الدكتور سالـ رفيق

 الدكتور بف فودة محجوب حاج عمي

 
 وىراف
 وىراف

 جراحة األطفال/ 5

 وىراف الرئيسة: األستاذة مالح نوارية
 ف:األعضاء المرسمو 

 األستاذ يعزي ابوبكر الصديق
 األستاذة حجو بمعيد فاطمة
 األستاذ عصيمي سماعيل 

 األستاذة بريسةإسمياف حميمة

 
 وىراف

 سيدي بمعباس
 وىراف
 وىراف

 العضويف االحتياطييف:
 األستاذة محمودي دحو فايزة أماؿ

 األستاذ أوسميـ رشيد

 
 وىراف
 وىراف

 جراحة الصدر/ 6

 وىراف لب شايب الرئيس: األستاذ طا
 األعضاء المرسموف:
 الدكتور قاسمي رشيد 

 الّدكتور بوصفصاؼ عاشور 

 
 وىراف
 وىراف

 األعضاء االحتياطييف:
 الدكتور بف صيفي سمير

 الدكتور خزار كماؿ

 
 وىراف
 وىراف

 جراحة الجياز البولي/ 7

 وىراف الرئيس: األستاذ عطار عبدالرحمف
 األعضاء المرسموف:

 يوسفي مصطفى جماؿ األستاذ 
 األستاذ بنطة محمود

 
 وىراف
 وىراف

 العضويف االحتياطييف:
 الدكتور طالب بف دياب جموؿ حفيع

 الدكتور بكي نسيـ

 
 تممساف
 وىراف

 جراحة األوعية/ 8

 وىراف الرئيس: األستاذ بوزيدي دمحم
 األعضاء المرسموف:

 األستاذ سالـ بف عومر
 األستاذة بوزياف ليمى احالـ

 
 وىراف
 وىراف

 العضويف االحتياطييف:
 الدكتورة برواف شيرزاد ليمى

 الدكتور سكاؿ عبدالرحماف رياض

 
 وىراف
 وىراف

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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IVالّتخّصصات الّصيدالنيـــــة / 
 

 مكان الممارسة ضاء المجانأع الّتخّصصات

 الفيزياء الحيوية الصيدالنية/ 1

 سيدي بمعباس الرئيس: الدكتور عاشوري دمحم ياسيف 
 األعضاء المرسموف:
 الدكتور بربر عبدهللا

 الدكتورة برىيمي سامية

 
 سيدي بمعباس
 سيدي بمعباس

 العضو االحتياطي:
 الدكتور زموري صابري ياسر

 
 وىراف

اب الطبية والنباتات عمم األعش/ 2
 الالزىرية

 سيدي بمعباس الرئيس: الدكتور شمغـو مصطفى 
 األعضاء المرسموف:
 الدكتورة بمقساـ نفيسة 
 الدكتور خيتري وليد

 
 سيدي بمعباس

 وىراف
 األعضاء االحتياطييف:

 الدكتور فركوس حساـ الديف
 الدكتورة نقادي سياـ 

 
 سيدي بمعباس

 تممساف

 عالجيةالكيمياء ال/ 3

 وىراف الرئيس: الدكتور دالوي يحي 
 األعضاء المرسموف:

 الدكتورة مطمور درويشة
 الدكتورة بغدادي صارة المنصورية

 
 سيدي بمعباس

 تممساف
 األعضاء االحتياطييف:
 الدكتورة معزوز إيماف

 الدكتورة عوف هللا عائشة

 
 وىراف

 سيدي بمعباس

 الييدرولوجيا وعموم األغذية/ 4

 وىراف س: الدكتور قوار زكرياء لطفي الرئي
 األعضاء المرسموف:

 الدكتورة مسمي نصيرة 
 الدكتور سيدي يعقوب دمحم ندير

 
 وىراف
 وىراف

 العضو االحتياطي:
 الدكتور لرؼ نبيل

 
 وىراف

 عمم األدوية/ 5

 وىراف الرئيسة: الدكتورة خداـ موساوي نسيمة 
 األعضاء المرسموف:

 صارة الدكتورة بوعمور 
 الدكتور شيخ جواد

 
 سيدي بمعباس
 سيدي بمعباس

 األعضاء االحتياطييف:
 الدكتورة منصوري زىرة
 الدكتورة يف هللا خديجة

 
 وىراف
 وىراف
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 مكان الممارسة أعضاء المجان الّتخّصصات

 عمم الصيدلة/ 6

 تممساف الرئيس: األستاذ سمكة دمحم عديل 
 األعضاء المرسموف:

 يحي مصطفى كماؿ الدكتور دالي 
 الدكتورة اليبدري نسيمة

 
 تممساف
 تممساف

 األعضاء االحتياطييف:
 الدكتورة بابا أحمد سياـ

 الدكتورة ىاللي أماؿ

 
 تممساف
 تممساف

 عمم الصيدلة الصيدالنية/ 7

 وىراف الرئيس: األستاذ تومي ىواري 
 األعضاء المرسموف:

 الدكتور بورصمي دمحم نبيل 
 ة فاطمةالدكتورة بودي

 
 تممساف
 وىراف

 األعضاء االحتياطييف:
 الدكتورة فتاتي حبيبة
 الدكتورة ممو اسما

 
 وىراف
 وىراف

 عمم التسمم/ 8

 وىراف الرئيسة: األستاذة رزؽ هللا بف زينة حسيبة رقية 
 األعضاء المرسموف:

 الدكتورة أبو رجاؿ نسريف 
 الدكتور شفيرات بالؿ

 
 تممساف
 وىراف

 حتياطييف:األعضاء اال
 الدكتورة لشقر نسيمة

 الدكتورة سعدي فاطمة الزىرة

 
 وىراف
 وىراف

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

Vّتخّصصــات طــب األسنــــان / 
 مكان الممارسة أعضاء المجان الّتخّصصات

 ع األسنان وعالجياعمم حف/ 1

 تممساف الرئيس: األستاذ أودغيري فؤاد 
 األعضاء المرسموف:

 األستاذ سراج سيدأحمد
 األستاذ مطرؼ زوىير

 
 وىراف
 وىراف

 األعضاء االحتياطييف:
 الدكتورة بف يمس إلياـ

 الدكتورة بممبروؾ فرح شيرزاد

 
 تممساف
 وىراف

 تقويم األسنان/ 2

 وىراف اتيح نورالديف  الرئيس: األستاذ احمد فو 
 األعضاء المرسموف:

 الدكتورة مرابط بمجيالي خيرة صونية
 الدكتورة نبي فطيمة

 
 وىراف
 وىراف

 العضويف االحتياطييف:
 الدكتورة بغدادي شفيقة 

 الدكتورة خميل يمينة

 
 وىراف
 وىراف
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 مكان الممارسة أعضاء المجان الّتخّصصات

 انعمم األنسجة المدعمة لألسن/ 3

 وىراف الرئيسة: األستاذة خساني جميمة    
 األعضاء المرسموف:
 األستاذة بوزياف جميمة

 األستاذة مكرلوؼ بوزياف ليمى خديجة 

 
 وىراف
 وىراف

 العضويف االحتياطييف:
 الدكتورة مصابيح نواؿ
 الدكتور حداد موسى

 
 وىراف
 وىراف

 عمم األمراض وجراحة الفم/ 4

 وىراف كي قدور   الرئيس: األستاذ مبار 
  األعضاء المرسموف:

 األستاذة بوزوينة فاطمة  
 الدكتور غزاؿ كماؿ 

 
 وىراف
 تممساف

 العضويف االحتياطييف:
 الدكتورة تابتي شريفة فايزة 

 الدكتورة بف دوخة مريـ

 
 وىراف
 وىراف

 تركيب األسنان/ 5

 وىراف الرئيسة: األستاذة قنديل حفيظة خديجة
  سموف:األعضاء المر 

 األستاذ سنوسي نورالديف 
 األستاذة بف عيسى فاطمة الزىرة 

 
 وىراف

 سيدي بمعباس
 العضويف االحتياطييف:

 الدكتور أقاسـ عبدالحفيع 
 الدكتورة كارس يمينة

 
 وىراف
 وىراف

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس، 2021بر ديسم 08مؤرخ في  1409قــرار رقم 

 لدى جامعة  الطارف كمية العموم االجتماعية واإلنسانية
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2021يوليو سنة  7الموافق  1442ذي القعدة عاـ  26المؤرخ في  281-21بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

  .معدؿوالمتضمف تعييف أعضاء الحكومة، ال
غشت سنة  23الموافق  1424جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 39و 37مـ، ال سيما المادتاف ، الذي يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدؿ والمت2003
 .منو

، 2012يونيو سنة  4الموافق  1433ب عاـ رج 14المؤرخ في  242-12وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .والمتضمف إنشاء جامعة الطارؼ

 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .ير التعميـ العالي والبحث العمميالذي يحدد صالحيات وز 
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والمتضمف إنشاء األقساـ المكونة لكمية العمـو  2012ديسمبر  27المؤرخ في  806وبمقتضى القرار رقـ  -
 .االجتماعية واإلنسانية لدى جامعة الطارؼ

 ُيـقـــــّرر
 

جمػادى الثانيػة عػػاـ  24المػؤرخ فػػي  279-03مػف المرسػـو التنفيػػذي رقػـ  39تطبيقػا ألحكػاـ المػػادة  المـادة األولــى:
ور أعاله، ييدؼ ىذا القػرار إلػى تحديػد ، والمذك، المعدؿ والمتمـ2003غشت سنة  23الموافق  1424

 القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس كمية العموـ االجتماعية واإلنسانية لدى جامعة الطارؼ.
تحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس كمية العموـ االجتماعية واإلنسانية لدى جامعة الطارؼ في الجدوؿ  :2الـمادة 

 الممحق بيذا القرار.
 ر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.ينش :3الــمادة 

 2021ديسمبر  08 فيحرر بالجزائر    
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس 2021ديسمبر  08 المؤرخ في 1409 ممحق بالقرار رقم
 الطارف لدى جامعة كمية العموم االجتماعية واإلنسانية 

 

 الصفة المقب واإلسم 
 عميد الكمية، رئيسا العابد عبد المطيف -
 رئيسة المجمس العممي لمكمية بوزياف راضية -
 رئيس قسـ العمـو االجتماعية فوضيل دمحم فؤاد -
 ممثل منتخب عف األساتذة ذوي مصف األستاذية عف قسـ العمـو االجتماعية شرفة لياس  -
 ممثل منتخب عف األساتذة ذوي مصف األستاذية عف قسـ العمـو االجتماعية دفوف دمحم  -
 ممثل منتخب عف سمؾ األساتذة المساعديف خطابي سعد  -
 ممثل منتخب عف سمؾ األساتذة المساعديف ي زعرة غومار  -
 ممثل منتخب عف المستخدميف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات بوقراجة عبد الناصر   -
 ممثل منتخب عف المستخدميف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات عمارة حساف  -
 ممثل منتخب عف الطمبة عف قسـ العمـو االجتماعية بكار يسري  -
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس، 2021ديسمبر  08مؤرخ في  1410قــرار رقم 
 كمية اآلداب والمغات لدى جامعة  بسكرة

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2021يوليو سنة  7الموافق  1442ذي القعدة عاـ  26المؤرخ في  281-21بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

  .والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة، المعدؿ
 1998يوليو سنة  7الموافق  1419ربيع األوؿ عاـ  13المؤرخ في  219-98وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .شاء جامعة بسكرة، المعدؿ والمتمـوالمتضمف إن
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غشت سنة  23الموافق  1424جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 39و 37، الذي يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدؿ والمتمـ، ال سيما المادتاف 2003

 .منو
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .ير التعميـ العالي والبحث العمميالذي يحدد صالحيات وز 
والمتضمف إنشاء األقساـ المكونة لكمية اآلداب والمغات  2009ديسمبر  13المؤرخ في  340وبمقتضى القرار رقـ  -

 لدى جامعة بسكرة، المعدؿ والمتمـ. 
 ُيـقـــــّرر

 

جمػادى الثانيػة عػػاـ  24المػؤرخ فػػي  279-03تنفيػػذي رقػـ مػف المرسػـو ال 39تطبيقػا ألحكػاـ المػػادة  المـادة األولــى:
، المعدؿ والمتمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القػرار إلػى تحديػد 2003غشت سنة  23الموافق  1424

 بسكرة. القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس كمية اآلداب والمغات لدى جامعة
والمغػات لػدى جامعػة بسػكرة فػي الجػدوؿ الممحػق بيػذا  تحدد القائمة اإلسػمية ألعضػاء مجمػس كميػة اآلداب :2المادة 

 القرار.
 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي :3المادة 

 2021ديسمبر  08 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس، 2021ديسمبر  08المؤرخ في  1410ممحق بالقرار رقم 
 كمية اآلداب والمغات لدى جامعة بسكرة

 

 الصفة اإلسم والمقب
 يساعميد الكمية، رئ كثيري ابراىيـ -
 رئيسة المجمس العممي لمكمية سعدية نعيمة  -
 رئيس قسـ اآلداب والمغة العربية بخوش عمي -
 رئيسة قسـ المغة واألدب الفرنسي وماف نجاة -
 رئيس قسـ المغة واألدب االنجميزي  بوحيتـ الطيب -
 مدير مخبر بحث خاف دمحم  -
 مدير مخبر بحث فورار دمحم لخضر  -
 ر مخبر بحثمدي بف غنيسة نصر الديف  -
 ممثمة منتخبة عف األساتذة ذوي مصف األستاذية عف قسـ اآلداب والمغة العربية  جوادي ىنية -
 ممثل منتخب عف األساتذة ذوي مصف األستاذية عف قسـ اآلداب والمغة العربية رحيـ عبد القادر  -
 األدب الفرنسيممثمة منتخبة عف األساتذة ذوي مصف األستاذية عف قسـ المغة و  بف عزوز نجيبة -
 ممثل منتخب عف األساتذة ذوي مصف األستاذية عف قسـ المغة واألدب الفرنسي بف عيسى لزىر -
 ممثمة منتخبة عف األساتذة ذوي مصف األستاذية عف قسـ المغة واألدب االنجميزي  شمي صميحة  -
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 االنجميزي ممثل منتخب عف األساتذة ذوي مصف األستاذية عف قسـ المغة واألدب  مدور مصطفى  -
 ممثمة منتخبة عف سمؾ األساتذة المساعديف بف ترابو نعيمة  -
 ممثل منتخب عف سمؾ األساتذة المساعديف معمر بشار -
 ممثمة منتخبة عف المستخدميف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات سناني عفاؼ  -
 دماتممثمة منتخبة عف المستخدميف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخ غشاـ قرمية -
 ممثل منتخب عف الطمبة عف قسـ اآلداب والمغة العربية مزروع حمزة -
 ممثمة منتخبة عف الطمبة عف قسـ المغة واألدب الفرنسي طنش خولة -
 ممثل منتخب عف الطمبة عف قسـ المغة واألدب االنجميزي  كبي عبد الرحيـ -
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس، 2021ديسمبر  08مؤرخ في  1411قــرار رقم 
 لدى جامعة بومرداس كمية التكنولوجيا

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2021يوليو سنة  7الموافق  1442ذي القعدة عاـ  26المؤرخ في  281-21بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

  .عضاء الحكومة، المعدؿوالمتضمف تعييف أ 
 1998يونيو سنة  2الموافق  1419صفر عاـ  7المؤرخ في  189-98وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .ء جامعة بومرداس، المعدؿ والمتمـوالمتضمف إنشا
غشت سنة  23الموافق  1424جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 39و 37مـ، ال سيما المادتاف يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدؿ والمت ، الذي2003
 .منو

 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .ير التعميـ العالي والبحث العمميالذي يحدد صالحيات وز 

ميندس والمتضمف إنشاء األقساـ المكونة لكمية عموـ ال 2002غشت  5المؤرخ في  170ار رقـ وبمقتضى القر  -
 .لدى جامعة بومرداس، المعدؿ

 ُيـقـــــّرر
 

ــى: جمػػادى الثانيػػة عػػاـ  24المػػؤرخ فػػي  279-03مػػف المرسػػـو التنفيػػذي رقػػـ  39تطبيقػػا ألحكػػاـ المػػادة  المــادة األول
، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القػرار إلػى تحديػد معدؿ والمتمـ، ال2003غشت سنة  23الموافق  1424

 القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس كمية التكنولوجيا لدى جامعة بومرداس.
تحدد القائمة اإلسمية ألعضػاء مجمػس كميػة التكنولوجيػا لػدى جامعػة بػومرداس فػي الجػدوؿ الممحػق بيػذا  :2الـــمـادة 

 القرار.
 لقرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.ينشر ىذا ا :3الــــمادة 

 2021 ديسمبر 08 فيحرر بالجزائر   
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء 2021ديسمبر  08المؤرخ في  1411رقم   ممحق بالقرار 
 لدى جامعة بومرداس مجمس كمية التكنولوجيا

 

 الصفة المقب واإلسم 
 عميد الكمية، رئيسا سعيدي دمحم  -
 رئيس المجمس العممي لمكمية صافي ابراىيـ  -
 دسة األنظمة الكيربائيةرئيس قسـ ىن مسعودي نورالديف -
 رئيس قسـ اليندسة المدنية توكاؿ عبد النور  -
 رئيس قسـ اليندسة الميكانيكية شميل أحمد  -
 رئيس قسـ ىندسة الطرائق أكساس حموش  -
 مدير وحدة بحث بف مناح عبد الباقي -
 مدير مخبر بحث مسعود بورغدة دمحم زيف  -
 مدير مخبر بحث عبايدية صديق الحق  -
 مدير مخبر بحث د القادر نور عب -
 مدير مخبر بحث بف عزوز جماؿ -
 مدير مخبر بحث عميوش جماؿ -
 مدير مخبر بحث ىاشمي مجيد -
 مدير مخبر بحث فالؽ سيد عمي  -
 ممثل منتخب عف األساتذة ذوي مصف األستاذية عف قسـ اليندسة الميكانيكية ستات احمد تيجاني  -
 ذوي مصف األستاذية عف قسـ اليندسة الميكانيكية ممثل منتخب عف األساتذة مشاكرة حمزة  -
 ممثل منتخب عف األساتذة ذوي مصف األستاذية عف قسـ اليندسة المدنية مسافر طاىر  -
 ممثل منتخب عف األساتذة ذوي مصف األستاذية عف قسـ اليندسة المدنية سنجاؽ خالد  -
 عف قسـ ىندسة الطرائق ممثل منتخب عف األساتذة ذوي مصف األستاذية بف راشدي خالد  -
 ممثل منتخب عف األساتذة ذوي مصف األستاذية عف قسـ ىندسة الطرائق لوىاب كريـ  -
 ممثل منتخب عف األساتذة ذوي مصف األستاذية عف قسـ ىندسة األنظمة الكيربائية يخمف ياسيف  -
 الكيربائية ممثل منتخب عف األساتذة ذوي مصف األستاذية عف قسـ ىندسة األنظمة عمار دمحم  -
 ممثل منتخب عف سمؾ األساتذة المساعديف أكميوات حساف  -
 ممثل منتخب عف سمؾ األساتذة المساعديف ميزازيغ ابراىيـ  -
 ممثل منتخب عف المستخدميف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات وادو ابراىيـ  -
 الخدمات ممثل منتخب عف المستخدميف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ فزاري لياس  -
 ممثل منتخب عف الطمبة عف قسـ ىندسة األنظمة الكيربائية زعيتر عبد المالؾ  -
 ممثمة منتخبة عف الطمبة عف قسـ اليندسة المدنية كوروقمي نريماف  -
 ممثمة منتخبة عف الطمبة عف قسـ ىندسة الطرائق عميمي أماؿ  -
 نيكيةممثل منتخب عف الطمبة عف قسـ اليندسة الميكا لونا سفياف  -

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  2018سبتمبر  3المؤرخ في  805يعدل القرار رقم ، 2021ديسمبر  12مؤرخ في  1412قــرار رقم 
 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة الوكالة الوطنية لتثمين نتائج البحث والتنمية التكنولوجية

 

 ن وزير التعميم العالي والبحث العممي،إ
، 2021يوليو سنػػػػة  7الموافق  1442ذي القعدة عاـ  26المؤرخ في  281-21بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 .المعدؿ والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
، 1998مايو سنة  3الموافق  1419محـر عاـ  6المؤرخ في  137-98وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .منو 9يميا وسيرىا السيما المادة والمتضمف إنشاء الوكالة الوطنية لتثميف نتائج البحث والتنمية التكنولوجية وتنظ
 2013يناير سنة  30 الموافق 1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .ير التعميـ العالي والبحث العمميالذي يحدد صالحيات وز 
، الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة 2018سبتمبر  3المؤرخ في  805وبمقتضى القرار رقـ  -

 الوكالة الوطنية لتثميف نتائج البحث والتنمية التكنولوجية، المعدؿ.
 

 ُيـقـــــّرر
 

، والمػػذكور أعػػاله، ، المعػػدؿ2018سػػبتمبر  3المػػؤرخ فػػي  805تعػػدؿ المػػادة األولػػى مػػف القػػرار رقػػـ  المــادة األولــى:
 وتحرر كما يأتي:

 "المادة األولى:............................)بدوف تغيير(......................................
يعػػػيف بصػػػفتيـ أعضػػػػاء فػػػي مجمػػػس إدارة الوكالػػػػة الوطنيػػػة لتثمػػػيف نتػػػػائج البحػػػث والتنميػػػة التكنولوجيػػػػة 

 األشخاص اآلتية أسماؤىـ:
 ف، ممثل الوزير المكمف بالتعميـ العالي والبحث العممي، رئيساالسيد بشاري خمدو  -
 السيد أولصاب عمراف، ممثل الوزير المكمف بالمالية،       -
 السيد حجرس حسيف، ممثل وزير الدفاع الوطني،  -
 السيدة أوتشاف رشيدة زوجة تممات، ممثمة الوزير المكمف بالفالحة والتنمية الريفية،  -
 ممثل الوزير المكمف بالطاقة والمناجـ، السيد بودالي دمحم،  -
 السيد بوديسة كماؿ، ممثل الوزير المكمف بالصناعة ، -
 والمدينة،         السيدة سعيداني رشيدة، ممثمة الوزير المكمف بالسكف والعمراف -
 ، (SPA AGRODIV)السيدة لكاـ راضية، ممثمة عف مجمع الصناعات الغذائية "أقروديف"، -
 ،(SPA ORGM)ممثل عف الديواف الوطني لمبحث الجيولوجي والمنجمي، السيد عزري يحي،  -
 ،(IMETAL SPA)السيد العيدوني حكيـ، ممثل عف مجمع إمتاؿ شركة ذات أسيـ،  -
 ، (SPA GITRA)السيد بياصمي رشيد، ممثل عف مجمع منشآت أشغاؿ الطرقات والمنشآت الفنية "جيترا"، -
 نية لمفالحة، السيد بوسطيمة جماؿ، ممثل الغرفة الوط -
 السيدة فرحات مريـ زوجة أولماف، ممثمة الغرفة الجزائرية لمتجارة والصناعة،     -
 السيد عوفاف نبيل، مدير الوكالة الموضوعاتية لمبحث في عمـو الصحة،            -
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 السيدة شادر سميرة ، مديرة الوكالة الموضوعاتية لمبحث في العمـو والتكنولوجيا،           -
 بمميدي عبد الحفيع، مدير عاـ لممعيد الوطني الجزائري لمممكية الصناعية"، السيد -

 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.   :2المادة 
 2021ديسمبر  12 فيحرر بالجزائر 

 وزير التعميم العالي والبحث العممي
 أ.د عبد الباقي بن زيان

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  2019جانفي  02المؤرخ في  20يعدل القرار رقم ، 2021ديسمبر  13مؤرخ في  1413قــرار رقم 

 المحّدد لمقائمة االسمية ألعضـاء المجمس العممي لمعيـد العمـوم االقتصــادية والتجـارية وعمـوم التسييـر
 تيبـازة-الّمـوبالمركـز الجـامعي مرسـمي عبـد 

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2021يوليو سنة  07الموافق  1442ذو القعدة عاـ  26المؤّرخ في  281-21بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة
 2005نة غشت س 16الموافق  1426رجب عاـ  11المؤرخ في  299-05وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .ظيمو وسيرهالذي يحدد مياـ المركز الجامعي والقواعد الخاصة بتن
 2011غشت سنة  22الموافق  1432رمضاف عاـ  22المؤرخ في  302-11وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .لمتضمف إنشاء مركز جامعي بتيبازةوا
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .ميـ العالي والبحث العمميالذي يحدد صالحيات وزير التع
المحّدد لمقائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لمعيد  2019جانفي  02المؤرخ في  20وبموجب القرار رقـ  -

 .التسيير بالمركز الجامعي تيبازة العمـو االقتصادية والتجارية وعموـ
محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجمس العممي لمعيد العموـ االقتصادية والتجارية وعموـ التسيير وبناًء عمى  -

 .2021نوفمبر  16يبازة المؤّرخ في ت-بالمركز الجامعي مرسمي عبد هللا
 

 ُيـقـــــّرر
 

ــى: لعمػػـو االقتصػػادية ييػػدؼ ىػػذا القػػرار إلػػى تعػػديل القائمػػة االسػػمية ألعضػػاء المجمػػس العممػػي لمعيػػد ا المــادة األول
 والتجارية وعمـو التسيير بالمركز الجامعي تيبازة.

تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لمعيد العمـو االقتصادية والتجارية وعمـو التسيير بػالمركز  :2المادة 
 تيبازة، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.-الجامعي مرسمي عبد هللا

ر العػاـ لمتعمػيـ والتكػويف ومػدير المركػز الجػامعي تيبػازة، كػل فيمػا يخصػو، بتطبيػق ىػذا القػرار يكمػف المػدي :3المادة 
 الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

 2021ديسمبر  13 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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  2019جانفي  02المؤرخ في  20الذي يعدل القرار رقم  2021ديسمبر  13المؤرخ في  1413ممحـق بالقـرار رقـم 
 مـوم االقتصــادية والتجـارية وعمـوم التسييـر المحّدد لمقائمة االسمية ألعضـاء المجمس العممي لمعيـد الع

 تيبـازة-بالمركـز الجـامعي مرسـمي عبـد الّمـو
 

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجمس العممي لممعيد بمحيمر ابراىيـ 1
 مدير المعيد عز الديف سمير 2
 عمميمساعد المدير المكّمف بما بعد التدرج والبحث ال حدبي عبد القادر 3
 مساعد المدير المكّمف بالّدراسات في التدّرج برايس خميفة 4
 رئيس قسـ عمـو التسيير قدري صالح الديف 5
 رئيس قسـ العمـو االقتصادية بونحاس عادؿ 6
 رئيس قسـ العمـو التجارية فيجل عبد الحميد 7
 رئيس قسـ العمـو المالية والمحاسبة عوادي منير 8
 اذأست بوجميل أحمد 9
 أستاذ بوعافية رشيد 10
 أستاذ العقريب كماؿ 11
 أستاذ عرابة رابح 12
 أستاذ قاشي خالد 13
 أستاذ محاضر قسـ "أ" بونييي مريـ 14
 أستاذ محاضر قسـ "أ" لطرش وليد 15
 أستاذ محاضر قسـ "أ" جواىرة إدريس 16
 أستاذ محاضر قسـ "أ" رياض مريـ 17
 ذ مساعد قسـ "أ"أستا حبوشي عبد الناصر 18
 أستاذ مساعد قسـ "أ" ىني دمحم فؤاد 19
 أستاذ مساعد قسـ "أ" قنونة األخضر 20
 مدير مخبر بحث لخمف عثماف 21
 مدير مخبر بحث جميد نور الديف 22
 مدير مخبر بحث لمار رضواف 23
 مدير مخبر بحث بف لكحل نواؿ 24
 مدير مخبر بحث قويقح نادية 25

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يتضمن حل وحـدة البحث ،2021ديسمبر  13 مؤرخ في /م.ع.ب.ع.ت.ت634رقم قــرار 

 1في "عموم المواد وتطبيقاتيا" المنشأة  لدى جامعة قسنطينة
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، 1984غشت سنة  18الموافق  1404ذي القعدة عاـ  21المؤرخ في  213-84بمقتضى المرسوـ  رقـ  -

 .وسيرىا، المعدؿ والمتمـ 1والمتعمق بتنظيـ جامعة قسنطينة
، 2021يوليو سنة   7الموافق  1442ذي القعدة عاـ  26المؤرخ في  281-21وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 .والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة، المعدؿ
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، 1999أكتوبر سنة  31الموافق   1420رجب عاـ  21المؤرخ في  243-99رقـ  وبمقتضى المرسوـ التنفيذي -
 .الذي يحّدد تنظيـ المجاف القطاعية الدائمة لمبحث العممي والتطوير التكنولوجي وسيرىا

، 1999نوفمبر سنة  16الموافق  1420شعباف عاـ  8المؤرخ في  257-99وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .منو 10ت إنشاء وحدات البحث وتنظيميا وسيرىا، السّيما المادة الذي يحّدد كيفيا

غشت سنة  23الموافق  1424جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .، الذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدؿ والمتمـ2003

جانفي سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13قـ وبمقتضى المرسوـ التنفيذي ر  -
 .، الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي2013

، 2021يوليو سنة  7الموافق  1442ذي القعدة عاـ  26المؤرخ في  282-21وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
   .الذي يرخص ألعضاء الحكومة تفويض إمضائيـ

، والمتضمف حل مخبر البحث بعنواف"التحوالت 2012جواف سنة  2المؤرخ في  206وبمقتضى القرار رقـ  -
  .1الطورية" وتحويمو إلى وحدة بحث بعنواف "عمـو المواد وتطبيقاتيا"، لدى جامعة قسنطينة

عضاء المجنة ، الذي يحدد القائمة االسمية أل2016ديسمبر سنة  8المؤرخ في  1740وبمقتضى القرار رقـ  -
  .القطاعية الدائمة لمبحث العممي والتطوير التكنولوجي لوزارة التعميـ العالي والبحث العممي

، والمتضمف التفويض باإلمضاء إلى المدير العاـ 2021جويمية سنة  15المؤرخ في  828وبمقتضى القرار رقـ  -
 .ير التكنولوجيلمبحث العممي والتطو 

ة القطاعية الدائمة لمبحث العممي والتطوير التكنولوجي لوزارة التعميـ العالي والبحث وبعد اإلطالع عمى رأي المجن -
 .2021أكتوبر  10و 9المنعقدة في  ، 2021العممي في دورتيا 

 .1عمى اقتراح مدير جامعة قسنطينةوبناء  -
 ُيـقـــــّرر

، بموجػب القػرار رقػـ 1ى جامعػة قسػنطينةتحل وحػدة البحػث فػي "عمػوـ المػواد وتطبيقاتيػا" المنشػأة لػد  المادة األولى:
 ، والمذكور أعاله.2012جواف سنة   2المؤرخ في  206

 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي :2 المادة
 2021ديسمبر  13 حرر بالجزائر في

 ع/وزير التعميم العالي والبحث العممي
 ر التكنولوجيالمدير العام لمبحث العممي والتطوي

 حفيع أوراقأ. 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يتضمن حل وحـدة البحث ،2021 ديسمبر 13 مؤرخ في /م.ع.ب.ع.ت.ت636رقم قــرار 
 2اضطرابات الصوت" المنشأة  لدى جامعة الجزائر –أرطفونيا–في "عموم عصبية

 

 لبحث العممي،إن وزير التعميم العالي وا
، 2021يوليو سنة   7الموافق   1442ذي القعدة عاـ  26المؤرخ في  281-21بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 .والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة، المعدؿ
، 1999أكتوبر سنة  31الموافق   1420رجب عاـ  21المؤرخ في  243-99وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .جاف القطاعية الدائمة لمبحث العممي والتطوير التكنولوجي وسيرىاالذي يحّدد تنظيـ الم
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، 1999نوفمبر سنة  16الموافق  1420شعباف عاـ  8المؤرخ في  257-99وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .منو 10الذي يحّدد كيفيات إنشاء وحدات البحث وتنظيميا وسيرىا، السّيما المادة 

غشت سنة  23الموافق  1424جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03ـ وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رق -
 .، الذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدؿ والمتمـ2003

أكتوبر سنة  22الموافق  1430ذي القعدة عاـ  3المؤرخ في  340-09وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .، المعدؿ والمتمـ2عة الجزائر ، والمتضمف إنشاء جام2009

جانفي سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .، الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي2013

، 2021يوليو سنة  7الموافق  1442ذي القعدة عاـ  26المؤرخ في  282-21وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
   .الذي يرخص ألعضاء الحكومة تفويض إمضائيـ

، والمتضمف حل مخبر البحث بعنواف "عموـ لغوية 2013أفريل سنة  10المؤرخ في  253وبمقتضى القرار رقـ  -
اضطرابات الصوت"،  –أرطفونيا  -اتصاؿ" وتحويمو إلى وحدة بحث بعنواف "عموـ عصبية  -عصبية معرفية  –

 .2الجزائرلدى جامعة 
، الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة 2016ديسمبر سنة  8المؤرخ في  1740وبمقتضى القرار رقـ  -

 .القطاعية الدائمة لمبحث العممي والتطوير التكنولوجي لوزارة التعميـ العالي والبحث العممي
ويض باإلمضاء إلى المدير العاـ ، والمتضمف التف2021جويمية سنة  15المؤرخ في  828وبمقتضى القرار رقـ  -

 .مبحث العممي والتطوير التكنولوجيل
وبعد اإلطالع عمى رأي المجنة القطاعية الدائمة لمبحث العممي والتطوير التكنولوجي لوزارة التعميـ العالي والبحث  -

 .2021أكتوبر  10و 9دة في ،  المنعق2021العممي في دورتيا 
 .2جزائرعمى اقتراح مدير جامعة الوبناء  -

 ُيـقـــــّرر 
، 2اضػطرابات الصػوت" المنشػأة لػدى جامعػة الجزائػر–أرطفونيػا-تحل وحدة البحث في "عمػوـ عصػبية المادة األولى:

 ، والمذكور أعاله.2013أفريل سنة  10المؤرخ في  253بموجب القرار رقـ 
 ميينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العم :2 المادة

 2021ديسمبر  13 حرر بالجزائر في
 ع/وزير التعميم العالي والبحث العممي

 المدير العام لمبحث العممي والتطوير التكنولوجي
 حفيع أوراق

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 لـجنـة الخـدمــات اإلجتـمــاعيـة يتـضمـن تجديــد تـشكـيـمـة  2021ديسمبر  14مـؤرخ فـي  75رقـم قــرار 

 لدى مديرية الخدمات الجامعية تممسان منصورة 
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، 2006يوليػو سنة  15الموافػق  1427جمادى 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  179-82مقتضى المرسوـ رقـ ب -
 االجتماعيػػػة وكيفية تمويػػميا. لمحتوى الخدمػػات

، 1982سبتمبر سنة  11الموافق  1402ذي القعدة عاـ  23المؤرخ في  303-82بمقتضى المرسوـ رقـ  -
 .المتعمق بتسييػر الخدمات االجتماعية

، 2021يوليو سنة  7الموافق  1442ذي القعدة عاـ  26المؤرخ في  281-21مقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ ب -
 .يتضمف تعييف أعضاء الحكومة

، المتضمف إنشاء الديواف الوطني 2010جانفي سنة  12المػؤرخ في  15-10بمقتضى المرسوـ التنفيػذي رقـ  -
سبتمبر سنة  14المؤرخ في  312-03مـ بالمرسوـ التنفيذي رقـ لمخدمات الجامعية وتنظيمو وعممو، المعدؿ والمت

2003. 
، 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13بمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .المحدد لصالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
، يعدؿ ويتمـ القرار الوزاري المشترؾ المؤرخ 2016سنة فيفري  17بمقتضى القرار الوزاري المشترؾ المؤرخ في  -

، المتضمف إنشاء مديريات الخدمات الجامعية وتحديد مقرىا وقائمة اإلقامات 2004ديسمبر سنة  22في 
 .الجامعية التابعة ليا ومشتمالتيا

اإلجتماعية، لػدى  ، المتضمف تشكيمة أعضاء لجنة الخدمات2021نوفمبر سنة  14نظػػػػػػرا لممحضر المؤرخ في  -
 مديرية الخدمات الجامعية تممساف منصورة.

 ُيـقـــــّرر
 

 تجدد تشكيمة لجنة الخدمات اإلجتماعية لدى مديرية الخدمات الجامعية تممساف منصورة. المـادة األولى:
 تتكوف لجنة الخدمات اإلجتماعية مف األعضاء اآلتية أسماؤىـ:: 2المـــــادة 

 األعضاء الدائمون: 
 غنية مصطفى -03 عبد الالوي حبيب -02 لقاؼ دمحم -01
 كرواتي فتحي -06 بوسماحة توفيق -05 القادرضيف عبد  -04

 األعضاء اإلضافيون:  
 جدة سمير -03 بوكرش حسيف -02 عبد الالوي عيسى -01

 

 عمى ىذا القرار. اإلمضاء( سنوات إبتداء مف تاريخ 03تسري عيدة ىذه المجنة لمدة ثالث ) :3المـــــادة 
 يكمػػػف السيػػػػد مػػػدير الخػػػدمات الجامعيػػػة تممسػػػاف منصػػػورة بتنفيػػػذ ىػػػػذا القػػػػرار، الػػػذي سينشػػػػر فػػػي النشػػػرة :4المــــــــادة 

 .للتعلٌـم العالً والبحث العلمً الرسمٌة
 2021ديسمبر  14 حرر بالجزائر في

 ع/وزير التعميم العالي والبحث العممي
 األمين العام
 نغوالي نور الدي

  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 2019ماي  23المؤرخ في  21يعـدل القــرار رقم  2021ديسمبر  14مـؤرخ فـي  76قــرار رقـم 
 المتضمن تجديد تشكيمة لجنة الخدمات اإلجتماعية لدى المركز الجامعي تامنغست، المعدل والمتمم 

 

 لعالي والبحث العممي،إن وزير التعميم ا
، 2006يوليو سنة  15الموافق  1427جمادى الثانية عاـ  19المؤرخ في  03-06بمقتضى األمر رقـ  -

 .األساسي العاـ لموظيفة العمومية المتضمف القانوف 
، المحدد لمحتوى الخدمػػات االجتماعيػػػة وكيفية 1982ماي سنة  15المؤرخ في  179-82بمقتضى المرسوـ رقـ  -

  .يػػمياتمو 
، 1982سبتمبر سنة  11الموافق  1402ذي القعدة عاـ  23المؤرخ في  303-82بمقتضى المرسوـ رقـ  -

 .االجتماعية الخدمات بتسييػر المتعمق
 ، يتضمف2021فبراير سنة  21الموافق  1442رجب عاـ  9المؤرخ في  78-21بمقتضى المرسـو الرئاسي رقـ  -

     .تعييف أعضاء الحكومة
، 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13لمرسوـ التنفيذي رقـ بمقتضى ا -

 .المحدد لصالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
نوفمبر سنة  22الموافق  1442ربيع الثاني عاـ  6المؤرخ في  336-20بمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

   .نغست، المتضمف إنشاء جامعة تام2020
المتضمف تجديد تشكيمة لجنة الخدمات االجتماعية لدى المركز  2019ماي  23المؤرخ في  21نظػػػػػػرا لمقرار رقـ  -

 .الجامعي تامنغست، المعدؿ والمتمـ
، الصادرة مف طرؼ مدير جامعة تامغست، المتضمف 2021أكتوبر سنة  26المؤرخ في  48نظػػػػػػرا لمراسمة رقـ  -

ماي  23المؤرخ في  21، المعدؿ والمتمـ لمقرار رقـ 2019جويمية  07المؤرخ في  33رار رقـ طمب تعديل  الق
 المتضمف تجديد تشكيمة لجنة الخدمات االجتماعية لدى المركز الجامعي تامنغست. 2019

 

 ُيـقـــــّرر
 

المعػدؿ والمػتمـ والمشػار ،2019مػاي  23المػؤرخ فػي  21تعػدؿ أحكػاـ المػادة األولػى مػف القػرار رقػـ  المـادة األولى:
 إليو أعاله وتحرر كاآلتي: 

 ."تنشأ لجنة لمخدمات اإلجتماعية لدى جامعة تامنغست المـادة األولى:"
يكمػػف السيػػػد مػػدير جامعػػة تامنغسػػت، بتنفيػػذ ىػػذا القػػػرار الػػذي سينشػػػر فػػي النشػػرة الرسػػمية لػػوزارة التعمػػيـ  :2المـــادة 

 العالي والبحث العممي
 2021ديسمبر  14 فيحرر بالجزائر 

 ع/وزير التعميم العالي والبحث العممي
 األمين العام

 غوالي نور الدين
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية، 2021ديسمبر  15مؤرخ في  1414قــرار رقم 
 الجزائر-بالمدرسة العميا في العموم التطبيقية لقســم التكـوين التحضيــري 

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2021يوليو سنة  7الموافق  1442ذي القعدة عاـ  26المؤّرخ في  281-21بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

  .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة
الذي  2013يناير سنة  30الموافق  1434بيع األوؿ ر  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
 2016يونيو سنة  14الموافق  1437رمضاف عاـ  9المؤرخ في  176-16وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .الذي يحدد القانوف األساسي النموذجي لممدرسة العميا
 2017أكتوبر  22الموافق  1439صفر عاـ  02المؤرخ في  303-17ذي رقـ وبمقتضى المرسوـ التنفي -

 .والمتضّمف تحويل المدرسة التحضيرية في العموـ والتقنيات بالجزائر إلى مدرسة عميا في العموـ التطبيقية
ي العموـ بالمجنة العممية لقسـ التكويف التحضيري بالمدرسة العميا فوبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة  -

 .2021سبتمبر  05الجزائر المؤرخ في  -التطبيقية
 

 ُيـقـــــّرر
 

 1437رمضػاف عػاـ  9المػؤرخ فػي  176-16مػف المرسػـو التنفيػذي رقػـ  50تطبيقػا ألحكػاـ المػادة  المـادة األولـى:
ء ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد القائمة االسػمية ألعضػا2016يونيو سنة  14الموافق 

 الجزائر.-العمـو التطبيقية المجنة العممية لقسـ التكويف التحضيري بالمدرسة العميا في
ـــادة  تحػػػدد القائمػػػة االسػػػمية ألعضػػػاء المجنػػػة العمميػػػة لقسػػػـ التكػػػويف التحضػػػيري بالمدرسػػػة العميػػػا فػػػي العمػػػوـ : 2الم

 الجزائر، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار. -التطبيقية
الجزائػر، كػل فيمػا يخصػو، -ير العاـ لمتعميـ والتكويف ومدير المدرسة العميا فػي العمػـو التطبيقيػةيكمف المد :3 المادة

 بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
 2021ديسمبر  15 فيحرر بالجزائر 

 وزير التعميم العالي والبحث العممي
 أ.د عبد الباقي بن زيان

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 الذي يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية 2021ديسمبر  15المؤرخ في  1414ممحق بالقرار رقم 

 الجزائر -في العموم التطبيقية بالمدرسة العميا لقسم التكوين التحضيري 
 

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجنة العممية لمقسـ براح أحمد 1
 رئيس القسـ برقاش كماؿ 2
 أستاذ محاضر قسـ "أ" بولفوؿ بالؿ 3
 أستاذة محاضرة قسـ "ب" تيقاف مريـ 4
 أستاذ مساعد قسـ "أ" فديس بدر الديف 5
 قسـ "أ" أستاذ مساعد صاحبي رفيق 6
 أستاذة مساعدة قسـ "ب" صايشي سييمة 7

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية، 2021ديسمبر  15مؤرخ في  1415قــرار رقم 
 الجزائر -طبيقيةبالمدرسة العميا في العموم الت لقســم التكـوين في الطـور الثانـي

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2021يوليو سنة  7الموافق  1442ذي القعدة عاـ  26المؤّرخ في  281-21بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة
الذي  2013ير سنة ينا 30الموافق  1434ربيع األوؿ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
 2016يونيو سنة  14الموافق  1437رمضاف عاـ  9المؤرخ في  176-16وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .الذي يحدد القانوف األساسي النموذجي لممدرسة العميا
 2017أكتوبر  22الموافق  1439ر عاـ صف 02المؤرخ في  303-17وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

   .والمتضّمف تحويل المدرسة التحضيرية في العموـ والتقنيات بالجزائر إلى مدرسة عميا في العموـ التطبيقية
وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ التكويف في الطور الثاني بالمدرسة العميا في  -

 .2021سبتمبر  05الجزائر المؤرخ في  -العمـو التطبيقية
 

 ُيـقـــــّرر
 

 1437رمضػاف عػاـ  9المػؤرخ فػي  176-16مػف المرسػـو التنفيػذي رقػـ  50تطبيقػا ألحكػاـ المػادة  المـادة األولـى:
، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد القائمة االسػمية ألعضػاء 2016يونيو سنة  14الموافق 

 الجزائر.-ـ التكويف في الطور الثاني بالمدرسة العميا في العمـو التطبيقيةالمجنة العممية لقس
تحدد القائمة االسػمية ألعضػاء المجنػة العمميػة لقسػـ التكػويف فػي الطػور الثػاني بالمدرسػة العميػا فػي العمػـو  :2المادة 

 الجزائر، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.-التطبيقية
الجزائػر، كػل فيمػا يخصػو، -ـ لمتعميـ والتكويف ومدير المدرسة العميا فػي العمػـو التطبيقيػةيكمف المدير العا :3المادة 

 بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
 2021ديسمبر  15حرر بالجزائر في 

 وزير التعميم العالي والبحث العممي
 أ.د عبد الباقي بن زيان

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الذي يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية 2021ديسمبر  15المؤرخ في  1415ممحق بالقرار رقم 

 الجزائر -لعميا في العموم التطبيقيةبالمدرسة ا لقســم التكـوين في الطـور الثانـي
 

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجنة العممية لمقسـ زموري حسيبة 1
 رئيس القسـ عيسيو دمحم 2
 أستاذ محاضر قسـ "أ" حماش عمر 3
 أستاذ محاضر قسـ "ب" بف كروادة سميماف 4
 أستاذ محاضر قسـ "ب" تفاحي عبد القادر 5
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 ستاذ محاضر قسـ "ب"أ جموؿ إيماف 6
 أستاذ محاضر قسـ "ب" بودردارة نبيمة 7
 أستاذ مساعد قسـ "أ" إسماعيل فطيمة 8
 أستاذ مساعد قسـ "أ" مراد أنيسة 9

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 اء المجمس العممييحدد القائمة االسمية ألعض، 2021ديسمبر  15مؤرخ في  1416قــرار رقم 

 الجزائر -لممدرسة العميا في العموم التطبيقية
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2021يوليو سنة  7الموافق  1442ذي القعدة عاـ  26المؤّرخ في  281-21بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة
الذي  2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
 2016يونيو سنة  14الموافق  1437رمضاف عاـ  9المؤرخ في  176-16وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .الذي يحدد القانوف األساسي النموذجي لممدرسة العميا
 2017أكتوبر  22الموافق  1439صفر عاـ  02المؤرخ في  303-17ى المرسوـ التنفيذي رقـ وبمقتض -

 .والمتضّمف تحويل المدرسة التحضيرية في العموـ والتقنيات بالجزائر إلى مدرسة عميا في العموـ التطبيقية
الجزائر المؤرخ  -التطبيقية لممدرسة العميا في العموـ وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجمس العممي -

 .2020سبتمبر  05في 
 ُيـقـــــّرر

 

 1437رمضػاف عػاـ  9المػؤرخ فػي  176-16مػف المرسػـو التنفيػذي رقػـ  44تطبيقػا ألحكػاـ المػادة  المـادة األولـى:
القرار إلى تحديد القائمة االسػمية ألعضػاء  ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا2016يونيو سنة  14الموافق 
 الجزائر.-العممي لممدرسة العميا في العمـو التطبيقيةالمجمس 

الجزائػر، وفقػا لمجػدوؿ -تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لممدرسة العميا في العمػـو التطبيقيػة :2المادة 
 الممحق بيذا القرار.

الجزائػر، كػل فيمػا يخصػو، -لتطبيقيػةيكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف ومدير المدرسة العميا فػي العمػـو ا :3المادة 
 بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
 2021ديسمبر  15 فيحرر بالجزائر 

 وزير التعميم العالي والبحث العممي
 أ.د عبد الباقي بن زيان

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي 2021ديسمبر  15المؤرخ في  1416ممحق بالقرار رقم 

 الجزائر -لممدرسة العميا في العموم التطبيقية
 

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 ، رئيس المجمس العممي لممدرسةمدير المدرسة حاجي صديق 1
 مدير مساعد مكّمف بالتكويف في الدكتوراه والبحث العممي والتطوير التكنولوجي واإلبتكار والترقية المقاوالتية  بياز خالد 2
 مدير مساعد مكّمف بالدراسات التدرج والشيادات واضح ادمحم 3
 تصاؿ والعالقات الخارجيةمدير مساعد مكّمف بأنظمة اإلعالـ واال معافة خالد  4
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 رئيس قسـ التكويف التحضيري  برقاش كماؿ 5
 رئيس قسـ التكويف في الطور الثاني عيسيو دمحم 6
 رئيس المجنة العممية لقسـ التكويف التحضيري  براح أحمد 7
 رئيس المجنة العممية لقسـ التكويف في الطور الثاني زموري حسيبة 8
 محاضر قسـ "أ"أستاذ  بوترع عبد القادر 9
 أستاذ محاضر قسـ "أ" خرفي حمزة 10
 أستاذ محاضر قسـ "ب" قرامز عبد الغني 11
 أستاذ مساعد قسـ "أ" موسي سفياف 12
 أستاذ مساعد قسـ "أ" فحيص ساعد 13
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقســم ىنـدسة ، 2021ديسمبر  15مؤرخ في  1417قــرار رقم 
 بــــومرداس-بكميـــة المحروقـات والكيميــاء بجــــامعة أمحمــد بـــــوقرة الـزالزل والظـواىر العشـوائيـة

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2021يوليو سنة  07الموافق  1442القعدة عاـ ذو  26المؤّرخ في  281-21بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة
 1998 يونيو سنة 2الموافق  1419صفر عاـ  7المؤرخ في  189-98وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .المعّدؿ والمتّمـ المتضمف إنشاء جامعة بومرداس،و 
 غشت سنة 23الموافق  1424جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .الذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ 2003
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .لبحث العمميير التعميـ العالي واالذي يحدد صالحيات وز 
 وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ ىنػدسة الػزالزؿ والظػواىر العشػوائيػة بكمية -

 .2020أكتوبر  14بومرداس المؤّرخ في -المحروقات والكيمياء بجامعة أمػحمد بوقرة
 

 ُيـقـــــّرر
 

جمػادى الثانيػة عػػاـ  24المػؤرخ فػػي  279-03التنفيػػذي رقػـ  مػف المرسػوـ 48تطبيقػا ألحكػاـ المػػادة  المـادة األولــى:
، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القػرار إلػى تحديػد 2003غشت سنة  23الموافق  1424

القائمػػة االسػػمية ألعضػػاء المجنػػة العمميػػة لقسػػـ ىنػػػدسة الػػػزالزؿ والظػػػواىر العشػوائيػػػة بكميػػة المحروقػػات 
 بومرداس.-أمػحمد بوقرةوالكيمياء بجامعة 

تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسػـ ىنػػدسة الػػزالزؿ والظػػواىر العشػوائيػػة بكميػة المحروقػات  :2المادة 
 بومرداس، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.-والكيمياء بجامعة أمػحمد بوقرة

ىػذا  بومرداس، كل فيمػا يخصػو، بتطبيػق -جامعة أمػحمد بوقرةيكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف ومدير  :3المادة 
 القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

 2021ديسمبر  15 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 2021ديسمبر  15المؤرخ في  1417ممحــق بالقـرار رقـم 
 بــــومرداس-ــامعة أمحمــد بـــــوقرةبكميـــة المحروقـات والكيميــاء بجــ لقســم ىنـدسة الـزالزل والظـواىر العشـوائيـة

 

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجنة العممية لمقسـ عالؽ كريـ 1
 رئيس القسـ الحاج سعيد 2
 أستاذ  عيطوش مح أمقراف 3
 أستاذ محاضر قسـ "أ" بعوش رفيق 4
 أستاذة مساعد قسـ "ب" أيت عجاجو درية 5
 ـ "ب"أستاذ مساعد قس قصير عربية 6

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقســم ىنـدسة ، 2021ديسمبر  15مؤرخ في  1418قــرار رقم 

 بــــومرداس-ـوقرةبكميـــة المحروقـات والكيميــاء بجــــامعة أمحمــد بــــ الطرائـق الكيميـائية والصيـدالنية
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2021يوليو سنة  07الموافق  1442ذو القعدة عاـ  26المؤّرخ في  281-21بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة
 1998 و سنةيوني 2الموافق  1419صفر عاـ  7المؤرخ في  189-98وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .المعّدؿ والمتّمـ والمتضمف إنشاء جامعة بومرداس،
 غشت سنة 23الموافق  1424جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .الذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ 2003
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13قـ وبمقتضى المرسوـ التنفيذي ر  -

 .الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ ىنػدسة الطرائػق الكيميػائية والصيػدالنية بكمية  -

 .2020أكتوبر  14بومرداس المؤّرخ في -مػحمد بوقرةالمحروقات والكيمياء بجامعة أ
 

 ُيـقـــــّرر
 

جمػادى الثانيػة عػػاـ  24المػؤرخ فػػي  279-03مػف المرسػـو التنفيػػذي رقػـ  48تطبيقػا ألحكػاـ المػػادة  المـادة األولــى:
، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القػرار إلػى تحديػد 2003غشت سنة  23الموافق  1424

ائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ ىنػدسة الطرائػق الكيميػػائية والصيػػدالنية بكميػة المحروقػات الق
 بومرداس.-والكيمياء بجامعة أمػحمد بوقرة

تحػػػػدد القائمػػػػة االسػػػػمية ألعضػػػػاء المجنػػػػة العمميػػػػة لقسػػػػـ ىنػػػػػدسة الطرائػػػػػق الكيميػػػػػائية والصيػػػػػدالنية بكميػػػػة  :2المــــادة 
 بومرداس، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.-مياء بجامعة أمػحمد بوقرةالمحروقات والكي

ىػذا  بومرداس، كل فيمػا يخصػو، بتطبيػق -يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف ومدير جامعة أمػحمد بوقرة :3المادة 
 القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

 2021ديسمبر  15 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 قائمة االسمية ألعضاء المجنة العمميةالذي يحدد ال 2021ديسمبر  15المؤرخ في  1418ممحــق بالقـرار رقـم 
 بــــومرداس-بكميـــة المحروقـات والكيميــاء بجــــامعة أمحمــد بـــــوقرة لقســم ىنـدسة الطرائـق الكيميـائية والصيـدالنية

 

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجنة العممية لمقسـ بوسنة عمي 1
 رئيس القسـ سعود عبد السالـ 2
 أستاذ محاضر قسـ "ب" بف راحو فاطمة الزىرة 3
 أستاذ محاضر قسـ "ب" يونسي فروجة 4
 أستاذة محاضرة قسـ "ب" بريكي مريـ 5
 أستاذ مساعد قسـ "أ" بف مبروكة حفصة 6

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 حّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العمميةي، 2021ديسمبر  15مؤرخ في  1419قــرار رقم 

 لقسم اليندسة الكيربائية واإلعــالم اآللــي الصناعي بالمدرسـة الوطنية العميـا لمتكنـولـوجيا
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2021سنة  يوليو 07الموافق  1442ذو القعدة عاـ  26المؤّرخ في  281-21بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة
 2009يناير سنة  20الموافق  1430محّرـ عاـ  23المؤرخ في  20-09وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .والمتضّمف إنشاء المدرسة الوطنية العميا لمتكنولوجيا
الذي  2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
 2016يونيو سنة  14الموافق  1437رمضاف عاـ  9المؤرخ في  176-16وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .الذي يحدد القانوف األساسي النموذجي لممدرسة العميا
اليندسة الكيربائية واإلعالـ اآللي الصناعي  العممية لقسـوبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة  -

 .2021نوفمبر   28بالمدرسة الوطنية العميا لمتكنولوجيا المؤرخ في 
 

 ُيـقـــــّرر
 

 1437رمضػاف عػاـ  9المػؤرخ فػي  176-16مػف المرسػـو التنفيػذي رقػـ  50تطبيقػا ألحكػاـ المػادة  المـادة األولـى:
والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد القائمة االسػمية ألعضػاء  ،2016يونيو سنة  14الموافق 

 المجنة العممية لقسـ اليندسة الكيربائية واإلعالـ اآللي الصناعي بالمدرسة الوطنية العميا لمتكنولوجيا. 
ي الصػناعي بالمدرسػة تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ اليندسة الكيربائية واإلعالـ اآلل :2المادة 

 الوطنية العميا لمتكنولوجيا، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.
يكمف المدير العاـ لمتعمػيـ والتكػويف ومػدير المدرسػة الوطنيػة العميػا لمتكنولوجيػا، كػل فيمػا يخصػو، بتطبيػق  :3المادة 

 ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
 2021ديسمبر  15 فيحرر بالجزائر 

 وزير التعميم العالي والبحث العممي
 أ.د عبد الباقي بن زيان

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 الذي يحّدد القائمة االسمية ألعضـاء المجنـة العممية 2021ر ديسمب 15المؤرخ في  1419ممحـق بالقـرار رقـم 
 واإلعــالم اآللـي الصناعـي بالمدرسـة الوطنيـة العميـا لمتكنولوجيا لقســم اليندسـة الكيـربائية

 

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجنة العممية لمقسـ حراوبية إبراىيـ 1
 رئيس القسـ رباعي كريمة 2
 أستاذ وي عبد الحميـزا 3
 أستاذ محاضر قسـ "أ" رزوؽ عمر 4
 أستاذة محاضرة قسـ "أ" بميشاط فايزة 5
 أستاذة محاضرة قسـ "ب" بوطرفة سييمة 6
 أستاذ محاضر قسـ "ب" شريفي طارؽ  7
 أستاذ مساعد قسـ "أ" عباد ليمى 8

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الرياضيات لقائمـة االسمية المجنـة العممية لقســم احـّدد ي، 2021ديسمبر  15مؤرخ في  1420قــرار رقم 

 جــامعة غــردايـةبلتكنولوجيا بكمية العموم واواإلعــالم اآللـي 
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2021يوليو سنة   07الموافق  1442ة عاـ ذي القعد 26المؤّرخ في  281-21بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

  .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة
غشت سنة  23الموافق  1424جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ الذي 2003
 2012يونيو سنة  04الموافق  1433رجب عاـ  14المؤرخ في  248-12التنفيذي رقـ  وبمقتضى المرسوـ -

  .والمتضمف إنشاء جامعة غرداية
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
بالمجنػة العممية لقسػػـ الرياضيات واإلعػػالـ اآللػي بكمية العمـو عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة  وبناءً  -

 .2020نوفمبر  03المؤّرخ في  والتكنولوجيا بجػػامعة غػػردايػة
 

 ُيـقـــــّرر
 

مػادى الثانيػة عػػاـ ج 24المػؤرخ فػػي  279-03مػف المرسػـو التنفيػػذي رقػـ  48تطبيقػا ألحكػاـ المػػادة  المـادة األولــى:
، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القػرار إلػى تحديػد 2003غشت سنة  23الموافق  1424

لقسػػػػـ الرياضػػيات واإلعػػػػالـ اآللػػػي بكميػػة العمػػـو والتكنولوجيػػا القائمػػة االسػػمية ألعضػػاء المجنػػة العمميػػة 
 بجػػامعة غػػردايػة.

الرياضػيات واإلعػػػالـ اآللػػي بكميػة العمػـو والتكنولوجيػا ألعضػاء المجنػة العمميػة لقسػـ  تحدد القائمة االسمية :2المادة 
 ، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.بجػػامعة غػػردايػة
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ىػػذا القػػرار الػػذي  ، كػػل فيمػػا يخصػػو، بتطبيػػقغػػردايػػػةيكمػػف المػػدير العػػاـ لمتعمػػيـ والتكػػويف ومػػدير جامعػػة  :3المــادة 
 لرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.سينشر في النشرة ا

 2021ديسمبر  15 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 الذي يحـّدد القائمـة االسمية المجنـة العممية 2021ديسمبر  15المؤرخ في  1420بالقـرار رقـم ممحــق 
 لقســم الرياضيات واإلعــالم اآللـي بكمية العموم والتكنولوجيا بجــامعة غــردايـة

 

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجنة العممية لمقسـ قرباني قدور 1
 رئيس القسـ كينة عبد الكريـ 2
 أستاذ حدة حموش 3
 أستاذ محاضر قسـ "أ" باألعور سميماف 4
 أستاذ محاضر قسـ "أ" قرارة سياـ 5
 "بأستاذ محاضر قسـ " أوالد النوي سميماف 6
 "بأستاذ محاضر قسـ " الشيخ صالح عبد الوىاب 7
 أستاذ مساعد قسـ "أ" محجوب يوسف 8
 قسـ "أ"أستاذ مساعد  عجيمة عبد الرحماف 9

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تصادية يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس كمية العموم االق، 2021ديسمبر  15مؤرخ في  1421قــرار رقم 

 لدى جامعة الشمفوالتجارية وعموم التسيير 
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2021يوليو سنة  7الموافق  1442ذي القعدة عاـ  26المؤرخ في  281-21رسوـ الرئاسي رقـ بمقتضى الم -

  .والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة، المعدؿ
يوليو سنة  23الموافق  1422جمادى األولى عاـ  2المؤرخ في  209 - 01وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .لمتمـ، والمتضمف إنشاء جامعة الشمف، المعدؿ وا2001
غشت سنة  23الموافق  1424جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 39و 37، الذي يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدؿ والمتمـ، ال سيما المادتاف 2003
 .منو

 2013يناير سنة  30الموافق  1434ع األوؿ عاـ ربي 18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي

والمتضمف إنشاء األقساـ المكونة لكمية العموـ االقتصادية  2011جواف  9المؤرخ في  411وبمقتضى القرار رقـ  -
 .والتجارية وعمـو التسيير لدى جامعة الشمف، المتمـ

 

 رُيـقـــــرّ 
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جمػادى الثانيػة عػػاـ  24المػؤرخ فػػي  279-03مػف المرسػـو التنفيػػذي رقػـ  39تطبيقػا ألحكػاـ المػػادة  المـادة األولــى:
، المعدؿ والمتمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القػرار إلػى تحديػد 2003غشت سنة  23الموافق  1424

 .ـو التسيير لدى جامعة الشمفالقائمة اإلسمية ألعضاء مجمس كمية العمـو االقتصادية والتجارية وعم
تحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس كمية العموـ االقتصادية والتجارية وعمـو التسيير لدى جامعة الشمف  :2المادة 

 في الجدوؿ الممحق بيذا القرار.
 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.: 3الـــمادة 

                                              

 2021ديسمبر  15 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس، 2021ديسمبر  15مؤرخ في ال 1421رقم ممحق بالقرار 
 كمية العموم االقتصادية والتجارية وعموم التسيير لدى جامعة الشمف

 

 الصفة المقب واإلسم 
 عميد الكمية، رئيسا بوفميح نبيل  -
 رئيس المجمس العممي لمكمية زيداف دمحم -
 قتصاديةرئيس قسـ العمـو اال حمو دمحم -
 رئيس قسـ العمـو التجارية  خميفة أحمد -
 رئيس قسـ عمـو التسيير براضية سميماف  -
 رئيس قسـ العمـو المالية والمحاسبة أنساعد رضواف -
 رئيس قسـ الجذع المشترؾ في العمـو االقتصادية والتجارية وعمـو التسيير عبو عمر -
 مدير مخبر بحث مزريق عاشور -
 ير مخبر بحثمد قوريف حاج قويدر -
 مدير مخبر بحث حبار عبد الرزاؽ -
 ممثل منتخب عف األساتذة ذوي مصف األستاذية عف قسـ العمـو االقتصادية بخيت حساف -
 ممثل منتخب عف األساتذة ذوي مصف األستاذية عف قسـ العمـو االقتصادية بف مريـ دمحم -
 قسـ العمـو التجاريةممثل منتخب عف األساتذة ذوي مصف األستاذية عف  مزياف حمزة -
 ممثل منتخب عف األساتذة ذوي مصف األستاذية عف قسـ  العمـو التجارية دحماني عمي -
 ممثل منتخب عف األساتذة ذوي مصف األستاذية عف قسـ عمـو التسيير حريري عبد الغني -
 يرممثل منتخب عف األساتذة ذوي مصف األستاذية عف قسـ عمـو التسي عمي بف يحي عبد القادر -
 ممثل منتخب عف األساتذة ذوي مصف األستاذية عف قسـ العمـو المالية والمحاسبة بكيحل عبد القادر -
 ممثمة منتخبة عف األساتذة ذوي مصف األستاذية عف قسـ العمـو المالية والمحاسبة صافو فتيحة  -
ؾ في العمـو االقتصادية ممثمة منتخبة عف األساتذة ذوي مصف األستاذية عف قسـ الجذع المشتر  سراج وىيبة -

 والتجارية وعمـو التسيير
ممثمة منتخبة عف األساتذة ذوي مصف األستاذية عف قسـ الجذع المشترؾ في العمـو االقتصادية  بغداوي جميمة -

 والتجارية وعمـو التسيير
 ممثل منتخب عف سمؾ األساتذة المساعديف لعاطف عبد القادر  -
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 ؾ األساتذة المساعديفممثل منتخب عف سم بوزياف العيد -
 ممثل منتخب عف المستخدميف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات تباني مراد -
 ممثل منتخب عف المستخدميف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات بنبري عبد هللا -
 ممثل منتخب عف الطمبة عف قسـ العمـو االقتصادية بوادني نعيـ -
 خب عف الطمبة عف قسـ عمـو التسييرممثل منت قوشيش أحمد زيف الديف -
 ممثل منتخب عف الطمبة عف قسـ العمـو المالية والمحاسبة روابح يحي  -
 ممثل منتخب عف الطمبة عف قسـ العمـو التجارية دوبة عبد المالؾ -
 ـ التسييرممثل منتخب عف الطمبة عف قسـ  الجذع المشترؾ في العمـو االقتصادية والتجارية وعمو  بوزياف أحمد سعيد  -

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس، 2021ديسمبر  15مؤرخ في  1422قــرار رقم 

 كمية التكنولوجيا لدى جامعة  الشمف
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2021يوليو سنة  7الموافق  1442ذي القعدة عاـ  26ؤرخ في الم 281-21بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

  .والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة، المعدؿ
يوليو سنة  23الموافق  1422جمادى األولى عاـ  2المؤرخ في  209 - 01وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .، والمتضمف إنشاء جامعة الشمف، المعدؿ والمتمـ2001
غشت سنة  23الموافق  1424جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03فيذي رقـ وبمقتضى المرسوـ التن -

 39و 37، الذي يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدؿ والمتمـ، ال سيما المادتاف 2003
 .منو

 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي

والمتضمف إنشاء األقساـ المكونة لكمية التكنولوجيا لدى  2011جواف  3المؤرخ في  406وبمقتضى القرار رقـ  -
 .جامعة الشمف،المتمـ

 ُيـقـــــّرر
 

جمػادى الثانيػة عػػاـ  24المػؤرخ فػػي  279-03يػػذي رقػـ مػف المرسػـو التنف 39تطبيقػا ألحكػاـ المػػادة  المـادة األولــى:
، المعدؿ والمتمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القػرار إلػى تحديػد 2003غشت سنة  23الموافق  1424

 لدى جامعة الشمف. القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس كمية التكنولوجيا
كنولوجيػا لػدى جامعػة الشػمف فػي الجػدوؿ الممحػق بيػذا تحػدد القائمػة اإلسػمية ألعضػاء مجمػس كميػة الت :2الـــمــــــادة 

 القرار.
 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. :3الــــمـــــادة 

 2021ديسمبر  15 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس، 2021ديسمبر  15المؤرخ في  1422رقم ممحق بالقرار 
 لدى جامعة الشمف كمية التكنولوجيا

 

 الصفة سم المقب واال
 مية، رئيساعميدة الك فارس شييناز -
 رئيس المجمس العممي لمكمية الميمودي خالد -
 رئيس قسـ الجذع المشترؾ في التكنولوجيا   غواولة عبد الحميد -
 رئيس قسـ اليندسة الميكانيكية بمعالية عز الديف  -
 رئيس قسـ ىندسة الطرائق محمودي العربي -
 رئيس قسـ االلكتروتقني مصطفاوي دمحم  -
 ـ اإللكترونيؾرئيس قس بف زواوي احمد -
 مدير مخبر بحث طالب رشيد -
 مدير مخبر بحث طاىر عباس الميمود -
 مدير مخبر بحث خميل عمي -
 مدير مخبر بحث زىموؿ حمو -
 مدير مخبر بحث واقد عبد هللا -
 مدير مخبر بحث العيداني يخمف -
 ممثل منتخب عف األساتذة ذوي مصف األستاذية عف قسـ ىندسة الطرائق جعفر لحسف -
 ممثل منتخب عف األساتذة ذوي مصف األستاذية عف قسـ ىندسة الطرائق صبية بف صابربف  -
 ممثل منتخب عف األساتذة ذوي مصف األستاذية عف قسـ اإللكترونيؾ خويدمي ىواري  -
 ممثل منتخب عف األساتذة ذوي مصف األستاذية عف قسـ اليندسة الميكانيكية  برياش دمحم -
 منتخب عف األساتذة ذوي مصف األستاذية عف قسـ االلكتروتقنيممثل  بوجمعة زيف العابديف -
 ممثل منتخب عف األساتذة ذوي مصف األستاذية عف قسـ االلكتروتقني حاليمي ادمحم -
 ممثل منتخب عف سمؾ األساتذة المساعديف معروؼ عمر -
 ممثل منتخب عف سمؾ األساتذة المساعديف بف عودة محمود -
 المستخدميف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدماتممثل منتخب عف  قادري رضا -
 ممثل منتخب عف المستخدميف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات حباؿ ابراىيـ  -
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مية العموم اإلنسانية يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس ك، 2021ديسمبر  15مؤرخ في  1423قــرار رقم 
 واالجتماعية لدى جامعة الشمف

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2021يوليو سنة  7الموافق  1442ذي القعدة عاـ  26المؤرخ في  281-21بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

  .والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة، المعدؿ
يوليو سنة  23الموافق  1422جمادى األولى عاـ  2المؤرخ في  209 - 01وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .، والمتضمف إنشاء جامعة الشمف، المعدؿ والمتمـ2001
غشت سنة  23الموافق  1424جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 39و 37، المعدؿ والمتمـ، ال سيما المادتاف ، الذي يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا2003
 .منو
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 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي

قساـ المكونة لكمية العموـ اإلنسانية والمتضمف إنشاء األ 2011جواف  9المؤرخ في  413وبمقتضى القرار رقـ  -
 .واالجتماعية  لدى جامعة الشمف

 ُيـقـــــّرر
 

جمػادى الثانيػة عػػاـ  24المػؤرخ فػػي  279-03مػف المرسػـو التنفيػػذي رقػـ  39تطبيقػا ألحكػاـ المػػادة  المـادة األولــى:
رار إلػى تحديػد ، المعدؿ والمتمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القػ2003غشت سنة  23الموافق  1424

 القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس كمية العمـو اإلنسانية واالجتماعية  لدى جامعة الشمف.
ـــادة  تحػػدد القائمػػة اإلسػػمية ألعضػػاء مجمػػس كميػػة العمػػـو اإلنسػػانية واالجتماعيػػة  لػػدى جامعػػة الشػػمف فػػي  :2الـــمـــــ

 الجدوؿ الممحق بيذا القرار.
 لقرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.ينشر ىذا ا :3الــــمـــــادة 

 2021ديسمبر  15حرر بالجزائر في 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 الذي يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس 2021ديسمبر  15المؤرخ في  1423ممحق بالقرار رقم 
 كمية العموم اإلنسانية واالجتماعية لدى جامعة الشمف

 

 الصفة المقب واإلسم 
 عميد الكمية، رئيسا بوقشور دمحم الصالح -
 رئيس المجمس العممي لمكمية مغزاوي مصطفى  -
 رئيس قسـ العمـو االنسانية  زبير رشيد -
 رئيس قسـ العمـو االجتماعية  زياف دمحم  -
 مدير مخبر بحث حميمي بف شرقي  -
 مدير مخبر بحث ضامر وليد عبد الرحماف  -
 ممثل منتخب عف األساتذة ذوي مصف األستاذية عف قسـ العمـو اإلنسانية بمعالية ميمود  -
 وي مصف األستاذية عف قسـ العمـو االجتماعية ممثمة منتخبة عف األساتذة ذ يخمف رفيقة  -
 ممثل منتخب عف األساتذة ذوي مصف األستاذية عف قسـ العمـو االجتماعية  ميموف دمحم  -
 ممثمة منتخبة عف سمؾ األساتذة المساعديف عبدلي فاطمة -
 ممثل منتخب عف سمؾ األساتذة المساعديف شادي عزالديف  -
 ف المستخدميف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدماتممثل منتخب ع دحو عبد القادر  -
 ممثل منتخب عف المستخدميف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات مداد وليد  -
 ممثمة منتخبة عف الطمبة عف قسـ  العمـو االجتماعية بوعزدية فاطمة الزىراء  -

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس كمية العموم الدقيقة ، 2021ديسمبر  15مؤرخ في  1424ـرار رقم قـ
 واإلعالم اآللي لدى جامعة الشمف

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2021يوليو سنة  7الموافق  1442ذي القعدة عاـ  26المؤرخ في  281-21بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

  .تضمف تعييف أعضاء الحكومة، المعدؿوالم
يوليو سنة  23الموافق  1422جمادى األولى عاـ  2المؤرخ في  209 - 01وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .، والمتضمف إنشاء جامعة الشمف، المعدؿ والمتمـ2001
غشت سنة  23ق المواف 1424جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 39و 37، الذي يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدؿ والمتمـ، ال سيما المادتاف 2003
 .منو

 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .حث العمميالذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والب

والمتضمف إنشاء األقساـ المكونة لكمية العموـ الدقيقة  2019ماي  30المؤرخ في  494وبمقتضى القرار رقـ  -
 .واإلعالـ اآللي  لدى جامعة الشمف

 ُيـقـــــّرر 
 

 جمػادى الثانيػة عػػاـ 24المػؤرخ فػػي  279-03مػف المرسػـو التنفيػػذي رقػـ  39تطبيقػا ألحكػاـ المػػادة  المـادة األولــى:
، المعدؿ والمتمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القػرار إلػى تحديػد 2003غشت سنة  23الموافق  1424

 القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس كمية العمـو الدقيقة واإلعالـ اآللي  لدى جامعة الشمف.
ـــادة  لػػدى جامعػػة الشػػمف فػػي   تحػػدد القائمػػة اإلسػػمية ألعضػػاء مجمػػس كميػػة العمػػـو الدقيقػػة واإلعػػالـ اآللػػي :2الـــمـــــ

 الجدوؿ الممحق بيذا القرار.
 .ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي :3الــــمـــــادة 

 2021ديسمبر  15 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 الذي يحدد يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس 2021ديسمبر  15المؤرخ في  1424رقم ممحق بالقرار 
 كمية العموم الدقيقة واإلعالم اآللي لدى جامعة الشمف 

 

 الصفة سم المقب واال
 عميد الكمية، رئيسا عباس منيرطاىر  -
 رئيس المجمس العممي لمكمية راشد حبيب -
 رئيس قسـ الفيزياء  دمحم الحاج خميفة  -
 رئيس قسـ الكيمياء حديدي مداني  -
 رئيس قسـ جذع مشترؾ في العمـو الدقيقة واإلعالـ اآللي معيزة دمحم -
 رئيس قسـ الرياضيات بوجمعة جفاؿ خالد  -
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 سـ اإلعالـ اآلليرئيس ق قادري وليد -
 مدير مخبر بحث قيناف مزدؾ دمحم  -
 مدير مخبر بحث حاج ممياني دمحم -
 ممثل منتخب عف األساتذة ذوي مصف األستاذية عف قسـ الفيزياء  بف عروس دمحم  -
 ممثل منتخب عف األساتذة ذوي مصف األستاذية عف قسـ الفيزياء  خمفوف حفيع  -
 األساتذة ذوي مصف األستاذية عف قسـ الكيمياء  ممثل منتخب عف بوكبشة نور الديف  -
 ممثل منتخب عف األساتذة ذوي مصف األستاذية عف قسـ الكيمياء  مقروس يوسف  -
 ممثمة منتخبة عف سمؾ األساتذة المساعديف مطاوي شافية  -
 ممثل منتخب عف سمؾ األساتذة المساعديف مداح عرايبي نورالديف  -
 عف المستخدميف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدماتممثل منتخب  دادي عبد هللا  -
 ممثمة منتخبة عف المستخدميف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات نعموف مباركة  -
 ممثمة منتخبة عف الطمبة عف قسـ الكيمياء  الخالدي فاطمة الزىراء  -
 واإلعالـ اآللي  ممثل منتخب عف الطمبة عف قسـ جذع مشترؾ في العمـو دقيقة ميراوي أسامة  -
 ممثل منتخب عف الطمبة عف قسـ الرياضيات زياف لزرؽ زكريا  -
 ممثل منتخب عف الطمبة عف قسـ اإلعالـ اآللي  فالؽ عبد القادر  -
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ة ألعضاء مجمس كمية المغات األجنبية حدد القائمة اإلسميي، 2021ديسمبر  15مؤرخ في  1425قــرار رقم 
 لدى جامعة  الشمف 

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2021يوليو سنة  7الموافق  1442ذي القعدة عاـ  26المؤرخ في  281-21بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

  .والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة، المعدؿ
يوليو سنة  23الموافق  1422جمادى األولى عاـ  2المؤرخ في  209 - 01وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .، والمتضمف إنشاء جامعة الشمف، المعدؿ والمتمـ2001
غشت سنة  23الموافق  1424جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 39و 37سيرىا، المعدؿ والمتمـ، ال سيما المادتاف ، الذي يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا و 2003
 .منو

 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي

 اء األقساـ المكونة لكمية المغات األجنبيةوالمتضمف إنش 2016ماي  30المؤرخ في  497وبمقتضى القرار رقـ  -
 .لدى جامعة الشمف

 ُيـقـــــّرر
 

جمػادى الثانيػة عػػاـ  24المػؤرخ فػػي  279-03مػف المرسػـو التنفيػػذي رقػـ  39تطبيقػا ألحكػاـ المػػادة  المـادة األولــى:
حديػد ، المعدؿ والمتمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القػرار إلػى ت2003غشت سنة  23الموافق  1424

 القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس كمية المغات األجنبية  لدى جامعة الشمف.
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تحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس كمية المغات األجنبية  لدى جامعة الشمف في الجػدوؿ الممحػق بيػذا : 2المادة 
 القرار.

 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي :3المادة 
 2021ديسمبر  15 فيحرر بالجزائر 

 وزير التعميم العالي والبحث العممي
 أ.د عبد الباقي بن زيان

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 الذي يحدد يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس 2021ديسمبر  15المؤرخ في  1425رقم ممحق بالقرار 

 كمية المغات األجنبية لدى جامعة الشمف
 

 الصفة سم المقب واال
 عميد الكمية، رئيسا دحماف نورالديف  -
 رئيس المجمس العممي لمكمية آيت جيدة محند أمقراف  -
 رئيس قسـ المغة الفرنسية قسوؿ عبد القادر  -
 قسـ المغة االنجميزية رئيسة بف عمي رقيق نصيرة  -
 مديرة مخبر بحث بوخمف فايزة -
 ممثل منتخب عف األساتذة ذوي مصف األستاذية عف قسـ المغة الفرنسية قروزي رضواف  -
 ممثل منتخب عف سمؾ األساتذة المساعديف أفوناس فاروؽ  -
 ممثل منتخب عف المستخدميف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات ىنداوي دمحم  -
 ممثل منتخب عف المستخدميف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات ريبة معمربف ق -
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 2021سبتمبر  22المؤرخ في  997يعدل ويتمم القرار رقم ، 2021ديسمبر  15مؤرخ في  1426قــرار رقم 
 مجمس كمية اليندسة المدنية والمعمارية لدى جامعة الشمفالذي يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء 

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2021يوليو سنة  7الموافق  1442ذي القعدة عاـ  26المؤرخ في  281-21بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

  .والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة، المعدؿ
يوليو سنة  23الموافق  1422جمادى األولى عاـ  2المؤرخ في  209 -01وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .، والمتضمف إنشاء جامعة الشمف، المعدؿ والمتمـ2001
غشت سنة  23الموافق  1424جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 39و 37رىا، المعدؿ والمتمـ، ال سيما المادتاف ، الذي يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسي2003
 .منو

، 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
  .الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي

نشاء األقساـ المكونة لكمية اليندسة المدنية ، والمتضمف إ2011جواف  9المؤرخ في  410وبمقتضى القرار  رقـ  -
  .والمعمارية لدى جامعة الشمف

الذي يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس كمية  2021سبتمبر  22المؤرخ في  997وبمقتضى القرار رقـ  -
   .اليندسة المدنية والمعمارية لدى جامعة الشمف
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 ُيـقـــــّرر
 

، والمػذكور أعػاله، كمػا 2021سػبتمبر  22المػؤرخ فػي  997الممحق بػالقرار رقػـ يعدؿ ويتمـ الجدوؿ  المادة األولى:
 ىو محدد في الجدوؿ الممحق بيذا القرار.

 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي :2المادة 
 2021ديسمبر  15 فيحرر بالجزائر 

 وزير التعميم العالي والبحث العممي
 اقي بن زيانأ.د عبد الب

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 الذي يحدد يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس 2021ديسمبر  15المؤرخ في  1426رقم ممحق بالقرار 

 ة لدى جامعة الشمفكمية اليندسة المدنية والمعماري
 

 الصفة سم المقب واال
 عميد الكمية، رئيسا نوري سعيد -
 رئيس المجمس العممي لمكمية بولكباش بف سعيد -
 رئيس قسـ اليندسة المعمارية سعيد منصور دمحم  -
 رئيس قسـ اليندسة المدنية عجوج ادمحم -
 رئيس قسـ الري  بف عودة حميد -
 مدير مخبر بحث غريسي دمحم -
 مدير مخبر بحث ي أحمدجعفر ىن -
 مدير مخبر بحث دلة نورالديف -
 مدير مخبر بحث العمري بمقاسـ  -
 ممثل منتخب عف األساتذة ذوي مصف األستاذية عف قسـ الري  صاعد حمودي عبد األمير -
 ممثل منتخب عف األساتذة ذوي مصف األستاذية عف قسـ الري  ريابي دمحم -
 ي مصف األستاذية عف قسـ اليندسة المدنيةممثل منتخب عف األساتذة ذو  بناي رياض -
 ممثل منتخب عف سمؾ األساتذة المساعديف عدة مولود -
 ممثل منتخب عف سمؾ األساتذة المساعديف بورحمة دمحم -
 ممثل منتخب عف المستخدميف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات طالب زكريا -
 التقنييف وعماؿ الخدماتممثمة منتخبة عف المستخدميف اإلدارييف و  عمر كنزة -
 ممثل منتخب عف الطمبة عف قسـ الري  بف سحنوف عبد الناصر -
 ممثل منتخب عف الطمبة عف قسـ اليندسة المعمارية تيامي رشيد سيف الديف -
 ممثل منتخب عف الطمبة عف قسـ اليندسة المدنية داقور أحمد -
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  2015ديسمبر  07مؤّرخ في ال 1220قرار رقم اليعدل ، 2021ديسمبر  15مؤرخ في  1427قــرار رقم 
 يحدد تشكيمة الّمجنة القطاعية لمصفقات لوزارة التعميم العالي والبحث العممي الذي

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
سبتمبر سنة  16الموافق  1436ذي الحجة عاـ  2ي المؤرخ ف 247-15وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 .، المتضمف تنظيـ الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العاـ2015
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 2021يوليو سنة  7الموافق  1442ذي القعدة عاـ  26المؤرخ في  281-21بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -
  .والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة، المعدؿ

الذي  2013يناير  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13ذي رقـ وبمقتضى المرسوـ التنفي -
 يحّدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي.

يحدد تشكيمة الّمجنة القطاعية لمصفقات لوزارة  الذي 2015ديسمبر  07مؤّرخ في ال 1220قرار رقـ ال وبمقتضى -
 .التعميـ العالي والبحث العممي

 

 ـــــّررُيـق
 

والمذكور أعاله وتحرر  ، المعدؿ2015ديسمبر  07مؤّرخ في ال 1220قرار رقـ المف  2تعدؿ المادة : المادة األولى
 كما يمي:

 تتشكل الّمجنة القطاعية لمصفقات لوزارة التعميـ العالي والبحث العممي مف: :2الـــمـــادة "
 عن وزارة التعميم العالي والبحث العممي:

 رئيساً  كاممي الحاج السيد:
 نائبًا لمرئيس السيد: جبراني عبد الحكيـ

  

 :عن ممثمي القطاع المعني
 عضوا  بف موسى أماؿالسيد

 عضوا  شيدة خالدالسيد: 

 عضوا مستخمفا ناقة مرادالسيد: 

 عضوا مستخمفا بوغابة عابدالسيدة: 
  

 عن وزارة المالية )المديرية العامة لمميزانية(:

 عضوا  جرماف صبيحةيد: الس

 عضوا مستخمفا لعناني عادؿالسيدة: 
  

 عن وزارة المالية )المديرية العامة لممحاسبة(:

 عضوا  يـ صفيةز السيدة: بف ك

 عضوا مستخمفا صادقي أورمضافالسيد: 
  

 عن وزارة عن وزارة التجـــارة:

 عضوا  السيدة: عياشي فاطمة

    تخمفاعضوا مس السيدة: حراد جازية

 ينشر ىذا القرار في الجريدة الرسمية لجميورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. :2المادة 
 2021ديسمبر  15 فيحرر بالجزائر 

 وزير التعميم العالي والبحث العممي
 أ.د عبد الباقي بن زيان

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 2019نوفمبر  03المؤرخ في  1882يعدل القرار رقم ، 2021ديسمبر  15مؤرخ في  1429قــرار رقم 
 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة المركز الجامعي بالبيض

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2021يوليو سنة  7الموافق  1442ذي القعدة عاـ  26المؤرخ في  281-21بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 .والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة، المعدؿ
 2005غشت سنة  16الموافق  1426رجب عاـ  11المؤرخ في  299-05وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .منو 10الذي يحدد مياـ المركز الجامعي و القواعد الخاصة بتنظيمو و سيره، السيما المادة 
 2010سبتمبر سنة  9الموافق 1431رمضاف عاـ  30المؤرخ في  204-10وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .منو 2والمتضمف إنشاء مركز جامعي بالبيض، المعدؿ والمتمـ، السيما المادة 
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .الي والبحث العمميالذي يحدد صالحيات وزير التعميـ الع
الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة  2019نوفمبر  03المؤرخ في  1882وبمقتضى القرار رقـ  -

 .المركز الجامعي بالبيض، المعدؿ
 ُيـقـــــّرر

 

، ، المعػدؿ، والمػذكور أعػاله2019نػوفمبر  03المػؤرخ فػي  1882يعػدؿ الجػدوؿ الممحػق بػالقرار رقػـ  المادة األولى:
 كما ىو محدد بالجدوؿ الممحق بيذا القرار.

 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. :2المادة 
 2021ديسمبر  15 فيحرر بالجزائر 

 وزير التعميم العالي والبحث العممي
 أ.د عبد الباقي بن زيان

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 قائمة أعضاء مجمس إدارة المركز الجامعي بالبيض

 األعضاء المعينون: -1
 القطاع الصفة االسم والمقب

 العالي والبحث العممي ممثل الوزير المكمف بالتعميـ رئيس معموري سعيد -
 ر المكمف بالماليةممثل الوزي عضو بف سعيد دمحم -
 الوزير  المكمف بالتربية الوطنيةممثل  عضو مراح عمي -
 كمف بالتكويف والتعميـ المينييفممثل الوزير الم عضو قوجيل عبد الرزاؽ -
 وظيفة العمومية واإلصالح اإلداري ممثل السمطة المكمفة بال عضو درويش رمضاف -
 غيل والضماف االجتماعيلعمل والتشممثل الوزير المكمف با عضو سعداوي عمي -
 وزير المكمف بالعدؿممثمة ال عضو بوطالب نرجس عوالي -
 ممثل الوزير المكمف بالصناعة عضو لوحة أحمد -
 المكمف بالتجارة وترقية الصادراتممثل الوزير  عضو دريدي قاسمي -
 ممثل الوالي عضو بوديسة دمحم -

 

 .".........................................ون تغييروالباقي بد......................................"
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 يحّدد القائمة االسمية ألعضاء الّمجنة العممية، 2021ديسمبر  20مؤرخ في  1431قــرار رقم 
 الـوادي-خضـربجامعة حمــة ل لقسم الحقوق بكمية الحقوق والعموم السياسية

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2021يوليو سنة  7الموافق  1442ذي القعدة عاـ  26المؤّرخ في  281-21بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة، المعّدؿ
غشت سنة  23لموافق ا 1424جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في 279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .الذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ 2003
الذي  2012يونيو سنة  4الموافق  1433رجب عاـ  14المؤرخ في  243-12وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .المعّدؿ والمتّمـ يتضّمف إنشاء جامعة الوادي،
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13يذي رقـ وبمقتضى المرسوـ التنف -

 .الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالّمجنة العممية لقسـ الحقوؽ بكمية الحقوؽ والعموـ السياسية بجامعة  -

 .2021ماي  25خ في الػوادي المؤرّ -حمػػة لخضػر
 

 ُيـقـــــّرر
 

جمػادى الثانيػة عػػاـ  24المػؤرخ فػػي  279-03مػف المرسػـو التنفيػػذي رقػـ  48تطبيقػا ألحكػاـ المػػادة  المـادة األولــى:
، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القػرار إلػى تحديػد 2003غشت سنة  23الموافق  1424

العمميػػة لقسػػـ الحقػػوؽ بكميػػة الحقػػوؽ والعمػػوـ السياسػػية بجامعػػة حمػػػػة القائمػػة االسػػمية ألعضػػاء الّمجنػػة 
 الػوادي.-لخضػر

تحّدد القائمة االسمية ألعضاء الّمجنة العممية لقسػـ الحقػوؽ بكميػة الحقػوؽ والعمػوـ السياسػية بجامعػة حمػػػة  :2المادة 
 الػوادي، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.-لخضػر

ىػذا  الػػوادي، كػل فيمػا يخصػو، بتطبيػق-ر العػاـ لمتعمػيـ والتكػويف ومػدير جامعػة حمػػػة لخضػػريكّمػف المػدي :3المادة 
 القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

 2021ديسمبر  20 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 الذي يحّدد القائمة االسمية ألعضاء الّمجنة العممية 2021ديسمبر  20المؤرخ في  1431ممحــق بالقـرار رقـم 
 الـوادي-مــة لخضـرالحقوق بكمية الحقوق والعموم السياسية بجامعة ح لقسم

 

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجنة العممية لمقسـ فاروؽ خمف 1
 رئيس القسـ عثماف حويذؽ 2
 أستاذ  ناصر بوغزالة دمحم 3
 أستاذ  عبد القادر حوبو 4
 أستاذ محاضر قسـ "أ" آمنة سمطاني 5
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 أستاذ محاضر قسـ "أ" جماؿ غريسي  6
 اذ محاضر قسـ "ب"أست األزىر لعبيدي 7
 أستاذ مساعد قسـ "أ" جعفر عراـر 8
 أستاذ مساعد قسـ "أ" عماد شريفي 9

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي، 2021ديسمبر  20مؤرخ في  1432قــرار رقم 

 الـوادي-بجامعة حمــة لخضـر اسيةلكمية الحقوق والعموم السي
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2021يوليو سنة  7الموافق  1442ذي القعدة عاـ  26المؤّرخ في  281-21بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة، المعّدؿ
غشت سنة  23الموافق  1424الثانية عاـ  جمادى 24المؤرخ في 279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .الذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ 2003
الذي  2012يونيو سنة  4الموافق  1433رجب عاـ  14المؤرخ في  243-12وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .المعّدؿ والمتّمـ يتضّمف إنشاء جامعة الوادي،
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13مقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ وب -

 .الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
حمػػة  الحقوؽ والعموـ السياسية بجامعة وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجمس العممي لكمية -

 .2021ماي  25المؤّرخ في  الػوادي -لخضػر
 

 ُيـقـــــّرر
 

 

جمادى الثانية  24المؤرخ في  279-03مف المرسـو التنفيذي رقـ  44و 43تطبيقا ألحكاـ المادتيف  المادة األولى:
، المعػّدؿ والمػتّمـ، والمػذكور أعػاله، ييػدؼ ىػذا القػرار إلػى 2003غشػت سػنة  23الموافػق  1424عاـ 

 -عضاء المجمس العممي لكمية الحقوؽ والعموـ السياسية بجامعػة حمػػػة لخضػػرتحديد القائمة االسمية أل
 الػوادي.

 -تحػػّدد القائمػػة االسػػمية ألعضػػاء المجمػػس العممػػي لكميػػة الحقػػوؽ والعمػػوـ السياسػػية بجامعػػة حمػػػػة لخضػػػر :2المــادة 
 الػوادي، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.

الػػوادي، كػل فيمػا يخصػو، بتطبيػق ىػذا -يـ والتكػويف ومػدير جامعػة حمػػػة لخضػػريكّمػف المػدير العػاـ لمتعمػ :3المادة 
 القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

 2021ديسمبر  20 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 الذي يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي 2021ديسمبر  20المؤرخ في  1432ممحـــق بالقــرار رقم 
 الـوادي-بجامعة حمــة لخضـر لكمية الحقوق والعموم السياسية

 

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجمس العممي لمكمية، ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ الحقوؽ  ناصر بوغزالة دمحم 1
 عميد الكمية المكي دراجي 2
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 نائب العميد مكّمف بالدراسات والمسائل المرتبطة بالطمبة فايزة جروني 3
 ّرج والبحث العممي والعالقات الخارجيةنائب العميد مكّمف بما بعد التد عمار زعبي 4
 رئيس قسـ الحقوؽ  عثماف حويذؽ 5
 رئيس قسـ العمـو السياسية اليادي دوش 6
 رئيس المجنة العممية لقسـ الحقوؽ  فاروؽ خمف 7
 رئيس المجنة العممية لقسـ العمـو السياسية الصادؽ جراية 8
 عف قسـ الحقوؽ ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية  أحمد سعود 9
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ العمـو السياسية خالد بقاص 10
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ العمـو السياسية عبد الحميد فرج 11
 ممّثل عف األساتذة المساعديف جعفر عراـر 12
 ممّثل عف األساتذة المساعديف عبد الفتاح حمواجي 13
 مدير مخبر بحث دمحم األخضر كراـ 14
 مسؤوؿ المكتبة سمير مصباحي 15

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يحـّدد القائمـة االسمية ألعضاء المجمس العممي، 2021ديسمبر  20مؤرخ في  1433قــرار رقم 

 الـوادي-لجامعة حمــة لخضـر
 

 لعالي والبحث العممي،إن وزير التعميم ا
 2021يوليو سنة  7الموافق  1442ذي القعدة عاـ  26المؤّرخ في  281-21بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة، المعّدؿ
 غشت سنة 23الموافق  1424جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في 279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .د مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـالذي يحدّ  2003
الذي  2012يونيو سنة  4الموافق  1433رجب عاـ  14المؤرخ في  243-12وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

  .المعّدؿ والمتّمـ يتضّمف إنشاء جامعة الوادي،
 2013 يناير سنة 30الموافق  1434ع األوؿ عاـ ربي 18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
ماي  25الػوادي المؤّرخ في  -وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجمس العممي لجامعة حمػػة لخضػر -

2021. 
 

 

 ُيـقـــــّرر
 

جمػادى الثانيػة عػػاـ  24المػؤرخ فػػي  279-03رقػـ  مػف المرسػـو التنفيػػذي 20تطبيقػا ألحكػاـ المػػادة  المـادة األولــى:
، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القػرار إلػى تحديػد 2003غشت سنة  23الموافق  1424

 الػوادي. -القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لجامعة حمػػة لخضػر
الػوادي، وفقػا لمجػدوؿ الممحػق بيػذا  -ء المجمس العممي لجامعة حمػػة لخضػرتحّدد القائمة االسمية ألعضا: 2المادة 

 القرار.
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الػػوادي، كػل فيمػا يخصػو، بتطبيػق ىػذا  -يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكػويف ومػدير جامعػة حمػػػة لخضػػر :3المادة 
 القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

 2021ديسمبر  20 فيزائر حرر بالج
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 يحّدد القائمـة االسمية ألعضاء المجمس العممي الذي 2021ديسمبر  20المؤرخ في  1433ممحق بالقرار رقـم 
 الـوادي-لجامعة حمــة لخضـر

 

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 مدير الجامعة، رئيس المجمس العممي لمجامعة عمر فرحاتي 1

دات نائب مدير الجامعة مكّمف بالتكويف العالي في الطور األوؿ والثاني والتكويف المتواصل والشيا بشير مناعي 2
 والتكويف العالي في التدرج

نائب مدير الجامعة مكّمف بالتكويف العالي في الطور الثالث والتأىيل الجامعي والبحث العممي  منصور بوبكر 3
 والتكويف العالي فيما بعد التدرج

 ات العمميةنائب مدير الجامعة مكّمف بالعالقات الخارجية والتعاوف والتنشيط واالتصاؿ والتظاىر  الحبيب قدة 4
 نائب مدير الجامعة مكّمف بالتنمية واالستشراؼ والتوجيو عبد الحميـ األسود 5
 عميد كمية العمـو الدقيقة عبد الوىاب منصور  6
 عميد كمية اآلداب والمغات مسعود وقاد 7
 عميد كمية العمـو االجتماعية واإلنسانية عبد الرحماف تركي 8
 حقوؽ والعمـو السياسيةعميد كمية ال مكي الدراجي 9
 عميد كمية العمـو االقتصادية والتجارية وعمـو التسيير ىشاـ لبزة 10
 عميد كمية التكنولوجيا عمي شمسة 11
 عميد كمية عمـو الطبيعة والحياة جيرة بوتميميس 12
 مدير معيد العمـو اإلسالمية إبراىيـ رحماني 13
 مي لكمية الحقوؽ والعمـو السياسيةرئيس المجمس العم ناصر بوغزالة دمحم 14
 رئيس المجمس العممي لكمية اآلداب والمغات عبد العزيز مصباحي 15
 رئيس المجمس العممي لكمية العمـو الدقيقة فتحي بوراس 16
 رئيس المجمس العممي لكمية التكنولوجيا العيد زلومة 17
 ادية والتجارية وعمـو التسييررئيس المجمس العممي لكمية العمـو االقتص الياس شاىد 18
 رئيس المجمس العممي لكمية العمـو االجتماعية واإلنسانية دمحم عبد الرؤوؼ ثامر 19
 رئيس المجمس العممي لكمية عمـو الطبيعة والحياة بشير خزاني 20
 رئيس المجمس العممي لمعيد العمـو اإلسالمية يوسف عبد الالوي  21
 اتذة ذوي مصّف األستاذية عف كمية العمـو الدقيقةمّثل األس عمار بوشريط 22
 مّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف كمية العمـو الدقيقة دمحم دىامشية 23
 مّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف كمية عمـو الطبيعة والحياة شفيقة رزؽ هللا 24
 ة عف كمية عمـو الطبيعة والحياةمّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذي غماـ عمارة الجيالني 25
 مّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف كمية الحقوؽ والعمـو السياسية خالد بقاص 26
 مّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف كمية الحقوؽ والعمـو السياسية بوبكر خمف 27
 قتصادية والتجارية وعمـو التسييرمّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف كمية العمـو اال مصطفى عوادي 28
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 مّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف كمية العمـو االقتصادية والتجارية وعمـو التسيير كماؿ ديدة 29
 مّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف كمية اآلداب والمغات نبيل مزوار 30
 آلداب والمغاتمّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف كمية ا عمي كرباع 31
 مّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف كمية التكنولوجيا نور الديف بسوس 32
 مّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف كمية التكنولوجيا رياض أجقو 33
 مّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف كمية العمـو االجتماعية واإلنسانية موسى بف موسى 34
 مّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف كمية العمـو االجتماعية واإلنسانية بمقاسـ عويف 35
 مّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف معيد العمـو اإلسالمية حياة عبيد 36
 مّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف معيد العمـو اإلسالمية عامر أحمد باي 37
 تذة المساعديفممّثل عف األسا بشير فطحيزة التجاني 38
 ممّثل عف األساتذة المساعديف عبد الحق مجور 39
 مدير وحدة بحث وصيف خالد دمحم الطيب 40
 الجمفة-أستاذ بجامعة زياف عاشور لحرش بوعالـ مختار 41
 2الجزائر -أستاذ بجامعة أبو القاسـ سعد هللا حويتي أحمد 42
 مسؤوؿ المكتبة المركزية ىاجر حني 43
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  2019جوان  26المؤّرخ في  959يعّدل القرار رقم ، 2021ديسمبر  20مؤرخ في  1434قــرار رقم 
 ورقمة -الذي يحـّدد القائمـة االسمية ألعضاء المجمس العممي لجامعة قاصدي مرباح

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2021يوليو سنة  7الموافق  1442ذي القعدة عاـ  26المؤّرخ في  281-21قتضى المرسوـ الرئاسي رقـ بم -

 .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة، المعّدؿ
يوليو سنة  23الموافق  1422جمادى األولى عاـ  2المؤرخ في  210-01وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .معّدؿ والمتّمـوالمتضمف إنشاء جامعة ورقمة، ال 2001
غشت سنة        23الموافق  1424جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في 279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .الذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ 2003
يناير سنة    30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي 2013
الذي يحػّدد القائمػة االسمية ألعضاء المجمس العممي  2019جواف  26المؤّرخ في  959وبموجب القرار رقـ  -

 .ورقمة -لجامعة قاصدي مرباح
 .2021نوفمبر  16المؤّرخ في  386ورقمة رقـ  -وبناًء عمى إرساؿ جامعة قاصدي مرباح -

 

 ُيـقـــــّرر
 

ــى:  -ييػػدؼ ىػػذا القػػرار إلػػى تعػػديل القائمػػة االسػػمية ألعضػػاء المجمػػس العممػػي لجامعػػة قاصػػدي مربػػاح المــادة األول
 ورقمة.
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ورقمػة، وفقػا لمجػدوؿ الممحػق بيػذا  -تحّدد االئمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لجامعة قاصدي مرباح :2المادة 
 ار.القر 

ورقمػة، كػل فيمػا يخصػو، بتطبيػق ىػذا  -يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف ومػدير جامعػة قاصػدي مربػاح :3المادة 
 القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

 2021ديسمبر  20 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 زيانأ.د عبد الباقي بن 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 2019جوان  26المؤّرخ في  959الذي يعّدل القرار رقم  2021ديسمبر  20المؤرخ في  1434ممحق بالقرار رقـم 
 ورقمة -ضاء المجمس العممي لجامعة قاصدي مرباحلمحـّدد لمقائمـة االسمية ألعا

 

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 مدير الجامعة، رئيس المجمس العممي لمجامعة دمحم الطاىر حميالت 1
نائب مدير الجامعة مكّمف بالتكويف العالي في الطور األوؿ والثاني والتكويف المتواصل والشيادات  أبي المولود عبد الفتاح 2

 كويف العالي في التدرجوالت
نائب مدير الجامعة مكّمف بالتكويف العالي في الطور الثالث والتأىيل الجامعي والبحث العممي  بوعالؽ مبارؾ 3

 والتكويف العالي فيما بعد التدرج
 ميةنائب مدير الجامعة مكّمف بالعالقات الخارجية والتعاوف والتنشيط واالتصاؿ والتظاىرات العم قريشي مراد 4
 نائب مدير الجامعة مكّمف بالتنمية واالستشراؼ والتوجيو مصيطفى عمر 5
 عميد كمية الرياضيات وعمـو المادة بشكي جماؿ 6
 عميد كمية عمـو الطبيعة والحياة بيساطي سامية 7
 عميد كمية اآلداب والمغات العيد جمولي 8
 عميد كمية العمـو اإلنسانية واالجتماعية ياسيف محجر 9
 عميد كمية العمـو االقتصادية والتجارية وعمـو التسيير صياغ أحمد رمزي  10
 عميد كمية الحقوؽ والعمـو السياسية بوحنية قوي  11
 عميد كمية الطب عبد المجيد شحمة 12
 عميد كمية التكنولوجيات الحديثة لممعمومات واالتصاؿ كماؿ الديف عيادي 13
 ة العمـو التطبيقيةعميد كمي عبد الواحد كريكر 14
 عميد كمية المحروقات والطاقات المتجددة وعمـو األرض والكوف  عبد المجيد دبي 15
 مدير معيد تقنيات النشاطات الرياضية والبدنية  دمحم مجيدي 16
 مدير معيد التكنولوجيا بمخير نيقرو 17
 ةرئيس المجمس العممي لكمية الرياضيات وعمـو الماد بوقطاية حمزة 18
 رئيس المجمس العممي لكمية عمـو الطبيعة والحياة حمدي عيسى بمحاج 19
 رئيس المجمس العممي لكمية اآلداب والمغات ىيمة عبد الحميد 20
 رئيس المجمس العممي لكمية العمـو اإلنسانية واالجتماعية خميفة عبد القادر 21
 تصادية والتجارية وعمـو التسييررئيس المجمس العممي لكمية العمـو االق بختي إبراىيـ 22
 رئيس المجمس العممي لكمية الحقوؽ والعمـو السياسية السعيد خويمدي 23
 رئيس المجمس العممي لكمية التكنولوجيات الحديثة لممعمومات واالتصاؿ كافي دمحم رضواف 24
 رئيس المجمس العممي لكمية العمـو التطبيقية بوبكر عبد الغني 25
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 رئيس المجمس العممي لمعيد التكنولوجيا بدر الزمافخمقاني  26
 رئيس المجمس العممي لمعيد تقنيات النشاطات الرياضية والبدنية بركات حسيف 27
 مّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف كمية الرياضيات وعمـو المادة لزىر بف مبروؾ 28
 كمية الرياضيات وعمـو المادةمّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف  مختار سعيدي 29
 مّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف كمية عمـو الطبيعة والحياة عظامو عبد القادر 30
 مّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف كمية عمـو الطبيعة والحياة صالحي نسريف 31
 اتمّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف كمية اآلداب والمغ دريد ثريا 32
 مّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف كمية اآلداب والمغات حاجي أحمد 33
 مّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف كمية العمـو اإلنسانية واالجتماعية مزياني لوناس 34
 مّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف كمية العمـو اإلنسانية واالجتماعية ناصر بودبزة 35
 مّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف كمية العمـو االقتصادية والتجارية وعمـو التسيير نة دمحم حمزةبف قري 36
 مّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف كمية العمـو االقتصادية والتجارية وعمـو التسيير غريب بولرباح 37
 الحقوؽ والعمـو السياسية مّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف كمية حساني دمحم منير 38
 مّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف كمية الحقوؽ والعمـو السياسية سمير بارة 39
 مّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف كمية الطب برادعي لياس 40
 مّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف كمية الطب موساوي ياسيف 41
 تذة ذوي مصّف األستاذية عف كمية التكنولوجيات الحديثة لممعمومات واالتصاؿمّثل األسا بولصباع دمحم 42
 مّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف كمية التكنولوجيات الحديثة لممعمومات واالتصاؿ قريشي أحمد 43
 مّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف كمية العمـو التطبيقية منوش جماؿ 44
 مّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف كمية العمـو التطبيقية األميفسكيريفة دمحم  45
 مّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف كمية المحروقات والطاقات المتجددة وعمـو األرض والكوف  حسيني مسعود 46
 وعمـو األرض والكوف  مّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف كمية المحروقات والطاقات المتجددة حاج سعيد سامية 47
 مّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف معيد تقنيات النشاطات الرياضية والبدنية كريبع دمحم 48
 مّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف معيد تقنيات النشاطات الرياضية والبدنية ناصر يوسف 49
 التكنولوجيا مّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف معيد جعدي الشريفة 50
 ممّثل عف األساتذة المساعديف بف منيف جماؿ 51
 ممّثل عف األساتذة المساعديف زروقي حياة 52
 الوادي-أستاذ بجامعة حمة لخضر العانز تيامي 53
 األغواط-أستاذ بجامعة عمار ثميجي خنفر دمحم المولدي 54

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  2021ماي  09المؤرخ في  529يعدل قرار  رقم ، 2021ديسمبر  20مؤرخ في  1435قــرار رقم 

 الذي يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس إدارة مركز البحث في الميكانيك
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، 2021يوليو سنػػػػة  7الموافق  1442ـ ذي القعدة عا 26المؤرخ في  281-21بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 .المعدؿ والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
نوفمبر سنة  24الموافق  1432ذي الحجة عاـ  28المؤرخ في  396-11وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

يما المادة الذي يحّدد القانوف األساسي النموذجي لممؤسسة العمومية ذات الطابع العممي والتكنولوجي، الس 2011
  .منو 13
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 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ 18المؤرخ في  77-13بمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ و  -
 .الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي

 2018أكتوبر سنة  9الموافق  1440محـر عاـ  29المؤرخ في  244-18وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .منو 4السيما المادة  المتضمف إنشاء مركز البحث في الميكانيؾ،و 

الذي يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس إدارة مركز  2021ماي  09المؤرخ في  529وبمقتضى القرار رقـ  -
 البحث في الميكانيؾ، المعدؿ.

 

 ُيـقـــــّرر
 

، والمذكور أعاله، وتحػرر المػادة 2021ماي  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:

 لدولة :بالنسبة لممثمي مؤسسات ا 
 السيد تومي ذىبي، ممثل الوزير المكمف بالتعميـ العالي والبحث العممي، رئيسا، -
 السيد وقاؼ مختار، ممثل عف الوزير المكمف بالمالية، -
 السيد زقاي دمحم، ممثل عف وزير الدفاع الوطني، -
 السيد صحراوي بشير، ممثل عف الوزير المكمف بالصناعة، -
 ف الوزير المكمف بالطاقة والمناجـ،السيدة بف تركي رقية، ممثمة ع -
 السيد بف النخمة الطيب، ممثل عف الوزير المكمف بالبريد والمواصالت السمكية والالسمكية،  -
 السيد ولد يوسف حميد، ممثل عف الوزير المكمف بالفالحة والتنمية الريفية، -
 السيد بوطريق أرزقي، ممثل عف الوزيرة المكمفة بالبيئة، -
 صديق، ممثل عف الوزير المكمف بالموارد المائية واألمف المائي،السيد جربوع ال -
 السيد خميفي فريد، ممثل عف الوزير المكمف باألشغاؿ العمومية ، -
 السيد بوداود مراد، ممثل عف المؤسسة الوطنية لمسيارات الصناعية، -
 السيد بركاني خميسي، ممثل عف المؤسسة الوطنية لعتاد األشغاؿ العمومية. -

 .".....................................والباقي بدون تغيير..................................."
 .ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي :2المادة 

 2021ديسمبر  20 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس كمية الطب، 2021ديسمبر  20مؤرخ في  1436قــرار رقم 
 لدى جامعة بجاية 

 

 ،إن وزير التعميم العالي والبحث العممي
 2021يوليو سنة  7الموافق  1442ذي القعدة عاـ  26المؤرخ في  281-21بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

  .والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة، المعدؿ
 1998يوليو سنة  7الموافق  1419ربيع األوؿ عاـ  13المؤرخ في  218-98وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .معدؿ و المتمـوالمتضمف إنشاء جامعة بجاية، ال
غشت سنة  23الموافق  1424جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 39و 37، الذي يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدؿ والمتمـ، ال سيما المادتاف 2003
 .منو

 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18ي المؤرخ ف 77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي

والمتضمف إنشاء األقساـ المكونة لكمية الطب لدى جامعة  2011جانفي  18المؤرخ في  56وبمقتضى القرار رقـ  -
 .بجاية

 ُيـقـــــّرر
 

جمػادى الثانيػة عػػاـ  24المػؤرخ فػػي  279-03مػف المرسػـو التنفيػػذي رقػـ  39دة تطبيقػا ألحكػاـ المػػا المـادة األولــى:
، المعدؿ والمتمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القػرار إلػى تحديػد 2003غشت سنة  23الموافق  1424

 القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس كمية الطب لدى جامعة بجاية.
 ء مجمس كمية الطب لدى جامعة بجاية في الجدوؿ الممحق بيذا القرار.تحدد القائمة اإلسمية ألعضا :2الـــمــــــادة 
 .ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي :3الــــمـــــادة 

 2021ديسمبر  20 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 مجمس الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء 2021ديسمبر  20المؤرخ في  1436رقم ممحق بالقرار 
 كمية الطب لدى جامعة بجاية

 

 الصفة المقب واإلسم 
 الكمية، رئيسا عميد بوبزاري رضا فيري  -
 رئيس المجمس العممي لمكمية نواصرية بوبكر -
 رئيس قسـ الطب أوعيل جماؿ الديف -
 ممثمة منتخبة عف األساتذة ذوي مصف األستاذية عف قسـ الطب مالكي غنية -
 ممثمة منتخبة عف األساتذة ذوي مصف األستاذية عف قسـ الطب أحماف حسينة زوجة مغربي -
 بة عف سمؾ األساتذة المساعديفممثمة منتخ أزواو منية -
 ممثمة منتخبة عف سمؾ األساتذة المساعديف بف قويسـ سامية -
 ممثمة منتخبة عف المستخدميف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات عمارة مباركة زوجة حبطيش -
 ممثمة منتخبة عف المستخدميف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات بف طارة ليمة -
 ممثمة منتخبة عف الطمبة عف قسـ الطب ا ورديةىاروف سمين -

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة      ، 2021ديسمبر  20مؤرخ في  1437قــرار رقم 
 جايةالمدرسة العميا في عموم وتكنولوجيات اإلعالم اآللي والرقمنة بب

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2021يوليو  سنة  7الموافق  1442ذي القعدة عاـ  26المؤرخ في  281-21بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 .والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة، المعدؿ
 2013ير سنة ينا 30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .ير التعميـ العالي والبحث العمميالذي يحدد صالحيات وز 
 2016يونيو سنة  14الموافق  1437رمضاف عاـ  9المؤرخ في  176-16وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .منو 24السيما المادة  الذي يحدد القانوف األساسي النموذجي لممدرسة العميا،
 2020غشت سنة  22الموافق  1442محـر عاـ  3المؤرخ في  235-20وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

 .ببجايةوالمتضمف إنشاء المدرسة العميا في عمـو وتكنولوجيات اإلعالـ اآللي والرقمنة 
 

 ُيـقـــــّرر
 

 1437رمضػػاف عػػاـ  9المػػؤرخ فػػي  176-16مػػف المرسػػـو التنفيػػذي رقػـ  24تطبيقػػا ألحكػػاـ المػادة  المــادة األولــى:
، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد القائمة االسػمية ألعضػاء 2016يونيو سنة  14ق المواف

 مجمس إدارة المدرسة العميا في عمـو وتكنولوجيات اإلعالـ اآللي والرقمنة ببجاية.
آللػي والرقمنػة تحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة المدرسة العميا في عمػـو وتكنولوجيػات اإلعػالـ ا :2المادة 

 ببجاية طبقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.
 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. :3المادة 

 2021ديسمبر  20 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 ت اإلعالم اآللي والرقمنة ببجايةالمدرسة العميا في عموم وتكنولوجيا قائمة أعضاء مجمس إدارة
 األعضاء المعينون: -1

 القطاع الصفة االسم والمقب
 ف بالتعميـ العالي والبحث العمميمممثل الوزير المك رئيس بف يعيش عبد الكريـ -
 ممثل الوزير المكمف بالمالية عضو قوبع عمي -
 الوزير المكمف بالتربية الوطنية ممثل عضو زرار رشيد -
 كمف بالتكويف والتعميـ المينييفممثمة الوزير الم عضو مونزو صميحة -
 اري لعمومية واإلصالح اإلدممثل السمطة المكمفة بالوظيفة ا عضو مراح دمحم -
 الوزير المكمف بالطاقة والمناجـممثل  عضو عدناف أمير رضا -
 ير المكمف بالرقمنة واالحصائياتممثمة الوز  عضو شواربي كاتيا -
 ممثل الوزير المكمف بالصناعة عضو عمامرة عبدالوىاب -
 والمواصالت السمكية والالسمكية ممثل الوزير المكمف بالبريد عضو شرادي قدير -
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 لمؤسسات الناشئةممثمة الوزير المنتدب لدى الوزير األوؿ مكمف باقتصاد المعرفة وا وعض حميش جميمة -
 INFO SYSTEMمسير  عضو حدور عمر -
 ABC IMPORT  EURL مسير عضو عادؿ فريد -

 

 األعضاء المنتخبون: -2
 الييئة الصفة االسم والمقب

 ة المحاضريف قسـ"ب"ممثل منتخب عف سمؾ األساتذ عضو قاسيمي فريد -
 ف سمؾ األساتذة المحاضريف قسـ"أ"ممثل منتخب ع عضو المير يوسف -
 سمؾ األساتذة المساعديف قسـ"ب"  ممثل منتخب عف عضو بوصمة سيد عمي -
 دارييف والتقنييف وعماؿ الخدماتممثل منتخب عف الموظفيف اإل عضو عدواف ناصر -
 ف وعماؿ الخدماتدارييف والتقنييممثمة منتخبة عف الموظفيف اإل عضو حجارة نذيرة -
 ممثل منتخب عف الطمبة عضو بمحسف عادؿ  -
 ة منتخبة عف الطمبةممثم عضو قماط ليمية -
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يتضمن اإلعالن عن النتائج بعنوان الدورة األولى، 2021ديسمبر  27في مؤرخ  1438قــرار رقم 
 تأىيل الجامعي، بعد الطعون لمحصول عمى ال 

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، المتضّمف 1999أفريل سنة  4الموافق  1419ذي الحجة عاـ  18المؤّرخ في  05-99بمقتضى القانوف رقـ  -

 .القانوف التوجييي لمتعميـ العالي، المعّدؿ والمتّمـ
 2021يوليو سنة  7الموافق  1442ذو القعدة عاـ  9المؤّرخ في  281-21بمقتضى المرسوـ الّرئاسي رقـ و  -

 .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة،المعّدؿ
يوليو سنة  23الموافق  1422جمادى األولى عاـ  2المؤّرخ في  208-01وبمقتضى المرسوـ الّتنفيذي رقـ  -

 .سيرىا، يحدد صالحيات الييئات الجيوية والّندوة الوطنية لمجامعات وتشكيميا و 2001
، 2001الموافق أوؿ أكتوبر سنة  1422رجب عاـ  13المؤّرخ في  293-01 بمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـو  -

يتعمق بمياـ التعميـ و التكويف التي يقوـ بيا أساتذة التعميـ والتكويف العالييف ومستخدمو البحث وأعواف عموميوف 
 .باعتبارىا عمال ثانويا، المتّمـآخروف 

، 2008ماي سنة  3الموافق  1429ربيع الثاني عاـ  27المؤّرخ في  130-08نفيذي رقـ وبمقتضى المرسوـ التّ  -
 .المتضّمف القانوف األساسي الخاص باألستاذ الباحث

، 2008ماي سنة  3الموافق  1429ربيع الثاني عاـ  27المؤّرخ في  131-08وبمقتضى المرسوـ الّتنفيذي رقـ  -
 .حث الدائـوف األساسي الخاص بالباالمتضّمف القان

 2013 جانفي سنة 30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤّرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ الّتنفيذي رقـ  -
 .الذي يحّدد صالحيات وزير الّتعميـ العالي و البحث العممي

جانفي سنة  28الموافق  1442جمادى الثانية عاـ  14المؤّرخ في  50-21وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .، الذي يحّدد شروط و كيفيات الحصوؿ عمى الّتأىيل الجامعي2021



  2021-الرابعالثالثي -النشرة الرسمية                      -مديرية الشؤون القانونية-                     وزارة التعميم العالي والبحث العممي   581

 

، الذي يحّدد كيفيات تطبيق األحكاـ المتعمقة 2021جويمية سنة  14المؤرخ في  804وبمقتضى القرار رقـ  -
 بالحصوؿ عمى التأىيل الجامعي.

ـ طعوف المترشحيف بعنواف وبناء عمى محاضر رؤساء الّمجاف الجيوية لمتأىيل الجامعي المتضمنة نتائج تقيي -
   .الدورة األولى لمحصوؿ عمى التأىيل الجامعي

 

 ُيـقـــــّرر
 

يعتبر األساتذة المحاضريف قسـ "ب" واألساتذة الباحثيف قسـ "ب" المبينة أسػماؤىـ وألقػابيـ فػي ممحػق  المادة األولى:
 ث "قسـ "أ".ىذا القرار مؤىميف لمترقية إلى رتبتي أستاذ محاضر قسـ "أ" وأستاذ بح

يكمػف مػدير المػوارد البشػرية و مػديري المؤّسسػػػػات الجامعيػة والبحثيػػػػة، كػػػػّل فيمػا يخصػو، بتنفيػذ محتػػػػوى   :2المـادة 
 .2021ديسمبر  02ىذا القرار والذي يسري مفعولػػػو إبتداء مف تاريػػػػخ 

 حث العممي.ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي و الب :3المادة 
 2021ديسمبر  27 فيحرر بالجزائر 

 وزير التعميم العالي والبحث العممي
 أ.د عبد الباقي بن زيان

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 تضمن اإلعالن عن النتائج بعنوان الدورة األولى، الم2021ديسمبر  27المؤرخ في  1438م ممحق القرار رق

 بعد الطعون  ،لمحصول عمى التأىيل الجامعي 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 األساتذة الباحثين قسم "ب" المؤىمين حسب الترتيب اإلستحقاقي لمحصول عمى التأىيل الجامعي، مة األساتذة المحاضرين قسم "ب" و قائ /1
 بعد الطعون، بعنوان الّمجنة الجيوية لمتأىيل الجامعي لمشرق:   

 

 لجنة اإلعالم اآللي: -1
 

 الشعبة المؤسسة اإلسم والمقب  الرقم
 إعالـ آلي 2جامعة قسنطينة  رائدة المنصوري  01

ــ ــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــــ ـــــ ـــــ  ـــــ

 لجنة الحقوق: -2
 

 الشعبة المؤسسة اإلسم والمقب  الرقم
 حقوؽ  2جامعة سطيف بوقندوؿ سعيدة 01
 حقوؽ  جامعة برج بوعريريج داود كماؿ 02
 حقوؽ  1جامعة قسنطينة  خروفة غانية 03
 حقوؽ  جامعة باجي مختار عنابة بف قارة دمحم مياد 04

ــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــــ ـــــ ـــــ  ـــــ

 لجنة الرياضيات: -3
 

 الشعبة المؤسسة اإلسم والمقب  الرقم
 رياضيات جامعة برج بوعريريج شبل زىير 01
 رياضيات 1جامعة سطيف  بوتياح صالح الديف 02

ــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــــ ـــــ ـــــ  ـــــ

 لجنة عمم البيئة وعمم األحياء المائية البحرية والقارية: -4
 

 الشعبة المؤسسة اإلسم والمقب  مالرق
 عمـ األحياء المائية البحرية والقارية جامعة خنشمة زيوش عمر رمزي  01

ــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــــ ـــــ ـــــ  ـــــ
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 لجنة العموم االجتماعية: -5
 

 الشعبة المؤسسة اإلسم والمقب  الرقم
 عمـ النفس جامعة برج بوعريريج بف بردي مميكة 01
 عمـ النفس المدرسة العميا لألساتذة آسيا جبار قسنطينة تاحوليت عادؿ 02

ــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــــ ـــــ ـــــ  ـــــ

 لجنة عموم األرض والكون: -6
 

 الشعبة المؤسسة اإلسم والمقب  الرقم
 جغرافيا وتييئة اإلقميـ جامعة  الوادي مقى نبيل 01
 جيولوجيا جامعة أـ البواقي بوروبي يسمينة 02

ــ ـــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــــ ـــــ ـــــ  ـــــ

 لجنة العموم البيطرية وعموم التمريض: -7
 

 الشعبة المؤسسة المقب اإلسم و  الرقم
 عمـو البيطرية 2جامعة باتنة  باديس دايخ 01

ــ ـــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــــ ـــــ ـــــ  ـــــ

 لجنة العموم البيولوجية والبيوتكنولوجيا: -8
 

 الشعبة المؤسسة اإلسم والمقب  الرقم
 عمـو بيولوجية امعة الطارؼج بف زارع سميرة 01
 عمـو بيولوجية 3قسنطينة  -جامعة صالح بوبنيدر  دمق ريـ قوتة 02

ــ ـــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــــ ـــــ ـــــ  ـــــ

 :لجنة العموم االنسانية والفنون  -9
 

 الشعبة المؤسسة اإلسم والمقب  الرقم
 عمـو اإلعالـ واالتصاؿ جامعة قالمة ف زرارة أمينةب 01
 تاريخ جامعة سكيكدة جواد موسى 02
 عمـو اإلعالـ واالتصاؿ جامعة جيجل بوسعدية مسعود 03

ــ ـــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــــ ـــــ ـــــ  ـــــ

 لجنة الفيزياء:  -10
 

 الشعبة المؤسسة والمقب  اإلسم الرقم
 فيزياء 1جامعة قسنطينة لوجاني نادية 01
 فيزياء جامعة سكيكدة ثابت اسماعيل 02
 فيزياء جامعة  سوؽ أىراس عمري ىدى 03
 فيزياء 1جامعة سطيف عزوزي غنية 04

ــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــــ ـــــ ـــــ ـــــــ ـــ  ـــ

 لجنة الكيمياء:  -11
 

 الشعبة المؤسسة اإلسم والمقب  الرقم
 كيمياء 2جامعة باتنة مرنيز صالح 01
 كيمياء جامعة ورقمة حجاج الصادؽ 02
 كيمياء 3قسنطينة -جامعة صالح بوبنيدر  حمالوي إكراـ 03
 كيمياء 3قسنطينة -جامعة صالح بوبنيدر  لفحل مصطفى 04

ــــــ ـــــ ـــــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ  ـــــ
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 لجنة المغات الوطنية:  -12
 

 الشعبة المؤسسة اإلسم والمقب  الرقم
 دراسات لغوية ميمة-المركز الجامعي عبد الحفيع بوالصوؼ  بومناخ  ياسر 01
 بيةدراسات أد جامعة العربي التبسي  تبسة سعود أحمد 02
 دراسات لغوية 1جامعة قسنطينة  غجاتي عبد السالـ 03
 دراسات لغوية 1جامعة قسنطينة صياد حـر ىبيرة سياـ 04
 دراسات أدبية جامعة أـ البواقي  أمقراف أمنة 05

ــ ـــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــــ ـــــ ـــــ  ـــــ

 غة اإلنجميزية:لجنة الم  -13
 

 الشعبة المؤسسة اإلسم والمقب  الرقم
 لغة إنجميزية جامعة قالمة بودشيش حميد 01
 لغة إنجميزية المدرسة العميا لعمـو التسيير بعنابة قريد فتحي 02

ــ ـــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــــ ـــــ ـــــ  ـــــ

 المغة الفرنسية: لجنة  -14
 

 الشعبة المؤسسة اإلسم والمقب  الرقم
 لغة فرنسية المدرسة العميا لألساتذة بورقمة شايب سامي 01
 لغة فرنسية 1جامعة باتنة بونوارة يمينة 02

ــ ـــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــــ ـــــ ـــــ  ـــــ

 سة الطرائق والبيئة:لجنة ىند  -15
 

 الشعبة المؤسسة اإلسم والمقب  الرقم
 ىندسة الطرائق 3قسنطينة-جامعة صالح بوبنيدر باني خير الديف 01

ــ ـــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــــ ـــــ ـــــ  ـــــ

 لجنة اليندسة الكيربائية:  -16
 

 الشعبة المؤسسة لمقب اإلسم وا الرقم
 إلكترونيؾ جامعة قالمة مناصرية عز الديف 01
 إلكترونيؾ 1جامعة قسنطينة حسيني مريـ 02

ــ ـــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــــ ـــــ ـــــ  ـــــ

 لجنة اليندسة المدنية:   -17
 

 عبةالش المؤسسة اإلسم والمقب  الرقم
 ىندسة  مدنية جامعة المسيمة شيكوش دمحم عزيز 01

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 حسب الترتيب اإلستحقاقي لمحصول عمى التأىيل الجامعي، / قائمة األساتذة المحاضرين قسم "ب" واألساتذة الباحثين قسم "ب" المؤىمين 2

 بعد الطعون، بعنوان الّمجنة الجيوية لمتأىيل الجامعي لموسط:
ــ ـــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــــ ـــــ ـــــ  ـــــ

 لجنة عموم وتقنيات النشطات المدنية والرياضية: -1
 

 الشعبة المؤسسة اإلسم والمقب  الرقم
 عمـو وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية 3جامعة الجزائر  معمـو لخضر 01

ــ ـــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــــ ـــــ ـــــ  ـــــ
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 :لجنة اليندسة المدنية -2
 

 الرقم اإلسم والمقب المؤسسة الشعبة
 01 بوزير طالؿ عبد الكريـ 1جامعة البميدة  ليندسة المدنيةا

 02 وىاب دمحم يونس المركز الجامعي لتيبازة اليندسة المدنية
 03 لعزازي مناع جامعة المدية اليندسة المدنية
 04 حدادو نعيمة 1جامعة الجزائر  اليندسة المدنية

ــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــــ ـــــ ـــــ ـــــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــــ ـــــ  ـــ

 :اإلعالم اآلليلجنة  -3
 

 الرقم اإلسم والمقب المؤسسة الشعبة
 01 بكيري دمحم مركز تنمية التكنولوجيات المتطورة اإلعالـ اآللي
 02 دمحمي دمحم جامعة بجاية اإلعالـ اآللي
 03 مة ميمودبف نع المدرسة الوطنية العميا لمبيطرة اإلعالـ اآللي

ــ ـــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــــ ـــــ ـــــ  ـــــ

 : لجنة ىندسة الطرائق والبيئة -4
 

 الرقم اإلسم والمقب المؤسسة الشعبة
 01 مصباحي يمينة مونية مركز تنمية الطاقات المتجددة البيئة والمحيط
 02 بوترع بمقاسـ كز تنمية الطاقات المتجددةمر  البيئة والمحيط
 03 بوحانؾ عنتر مركز البحث في التحاليل الفيزيائية والكيميائية البيئة والمحيط
 04 معيزة منيرة مركز البحث في التحاليل الفيزيائية والكيميائية البيئة والمحيط
 05 نوري لبنى ةمركز البحث في التحاليل الفيزيائية والكيميائي البيئة والمحيط
 06 جزيري مراد مركز البحث في التحاليل الفيزيائية والكيميائية البيئة والمحيط
 07 لبيؾ حفيظة مركز تنمية الطاقات المتجددة البيئة والمحيط

ــ ـــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــــ ـــــ ـــــ  ـــــ

 لجنة الحقوق: -5
 

 الرقم اإلسم والمقب المؤسسة الشعبة
 01 أرتباس ندير جامعة تيزي وزو الحقوؽ 
 02 أيت إفتاف نادية جامعة بومرداس الحقوؽ 
 03 بودريعات نواؿ المركز الجامعي لتيبازة الحقوؽ 
 04 حاج أعراب أنيسة مركز تنمية الطاقات المتجددة الحقوؽ 

ـــــ ـــــ ـــــ ــــــ ـــــ ـــــ ـــــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــــ ـــــ ـــــ ـــــ  ـــــ

 لجنة الرياضيات: -6
 

 الرقم اإلسم والمقب المؤسسة الشعبة
 1 منصور صالح 1جامعة البميدة الرياضيات
 2 سعداني إيدير جامعة تيزي وزو الرياضيات
 3 عيادي حسيف جامعة المدية الرياضيات

ــ ـــــ ــــــ ـــــ ـــــ ـــــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ  ـــ
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 لجنة العموم االجتماعية: -7
 

 الرقم اإلسم والمقب المؤسسة الشعبة
 01 بداوي عبد القادر المركز الجامعي أفمو العمـو االجتماعية
 02 بودىري عبد الرحماف المركز الجامعي أفمو العمـو االجتماعية

 03 بيدة عبد المالؾ جامعة غرداية جتماعيةالعمـو اال
 04 واحؾ مراد جامعة خميس مميانة العمـو االجتماعية
 05 تشعبت ياسمينة جامعة غرداية العمـو االجتماعية
 06 صحراوي زوجة مساعدية سارة جامعة تيزي وزو العمـو االجتماعية

ــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــــ ـــــ ـــــ ـــــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــــ  ـــ

 لجنة العموم اإلسالمية: -8
 

 الرقم اإلسم والمقب المؤسسة الشعبة
 01 دليـو لخضر 1جامعة الجزائر  العمـو اإلسالمية

ــ ـــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــــ ـــــ ـــــ  ـــــ

 قتصادية، التسيير والعموم التجارية:لجنة العموم اال -9
 

 الرقم اإلسم والمقب المؤسسة الشعبة
 01 رياش سياـ جامعة بومرداس العمـو اإلقتصادية، التسيير والعمـو التجارية
 02 محفوظ جامعة تيزي وزو العمـو اإلقتصادية، التسيير والعمـو التجارية

ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــــ ـــــ ـــــ ـــــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــــ ـــــ ـــــ  ـــــ

 :العموم البيولوجية والبيوتكنولوجيالجنة  -10
 

 الرقم اإلسم والمقب المؤسسة الشعبة
 01 زغيمي آية عزيزة الجزائر-جامعة ىواري بومديف لمعمـو و التكنولوجيا والبيوتكنولوجيا العمـو البيولوجية

ـــ ــــــ ـــــ ـــــ ـــــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ  ــ

 :لجنة العموم السياسية -11
 

 الرقم اإلسم والمقب المؤسسة الشعبة
 01 سمماف حساـ 3جامعة الجزائر العمـو السياسية
 02 مختاري عبد الرزاؽ 3جامعة الجزائر العمـو السياسية
 03 رميالوي سفياف 2ةجامعة البميد العمـو السياسية

ــ ـــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــــ ـــــ ـــــ  ـــــ

 لجنة العموم الفالحية وعموم التغذية: -12
 

 الرقم اإلسم والمقب المؤسسة الشعبة
 01 في  دمحمولد صا المعيد الوطني لمبحث في الغابات  العمـو الفالحية وعمـو التغذية

ــ ـــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــــ ـــــ ـــــ  ـــــ

 لجنة الفيزياء: -13
 

 الرقم اإلسم والمقب المؤسسة الشعبة
 01 ينينب فيصل مركز تنمية التكنولوجيات المتطورة الفيزياء
 02 ليدودي فاروؽ  اعيةمركز البحث في التكنولوجيات الصن الفيزياء
 03   زيوش عائشة مركز البحث في التكنولوجيات الصناعية الفيزياء
 04 خمار مسعودة مركز تنمية التكنولوجيات المتطورة الفيزياء
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 05 قزولة فوزي  مركز البحث في تكنولوجيا نصف النواقل لمطاقوية الفيزياء
 06 بومرار حسيف جامعة تيزي وزو الفيزياء
 07 لنقار عمر جامعة المدية ياءالفيز 

 08 قرامز عبد الغاني الجزائر -المدرسة العميا لمعمـو التطبيقية  الفيزياء
ــ ـــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــــ ـــــ ـــــ  ـــــ

 لجنة الكيمياء: -14
 

 الرقم اإلسم والمقب المؤسسة الشعبة
 01 أيت حمودي سييمة مركز البحث في التحاليل الفيزيائية والكيميائية ءالكيميا
 02 بمخوجة إسما  مركز البحث في تكنولوجيا نصف النواقل لمطاقوية الكيمياء
 03 عبد اليادي دمحم 1جامعة البميدة الكيمياء
 04 بوعروج الطيب مركز البحث في التحاليل الفيزيائية والكيميائية الكيمياء

 05 وارزقي رادية الجزائر-جامعة ىواري بومديف لمعمـو و التكنولوجيا لكيمياءا
 06 اسكندر عبد الحق جامعة المدية الكيمياء
 07 بوعرة نبيل مركز البحث في التحاليل الفيزيائية والكيميائية الكيمياء
 08 عبد الصادؽ زوليخة جامعة بومرداس الكيمياء
 09 نايت عمي فاتح ف لمعمـو و التكنولوجيا الجزائرجامعة ىواري بومدي الكيمياء

ــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ  ــــــــــ

 :لجنة المغة الفرنسية -15
 

 الرقم اإلسم والمقب المؤسسة الشعبة
 01 موساوي نسيمة 2جامعة البميدة المغة الفرنسية

ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ  ــ

 :لجنة الميكانيك -16
 

 الرقم اإلسم والمقب المؤسسة الشعبة
 01 أناص صبيحة مركز البحث في تكنولوجيا نصف النواقل لمطاقوية الميكانيؾ
 02  رجاف جماؿب مركز البحث في التكنولوجيات الصناعية الميكانيؾ
 03 عمي بف يحي براىيـ 1جامعة البميدة الميكانيؾ
 04 بمقايد خميسي مركز البحث في التكنولوجيات الصناعية الميكانيؾ
 05 راموؿ شمس الديف مركز البحث في التكنولوجيات الصناعية الميكانيؾ
 06 سيقر جيجف حكيـ جامعة بومرداس الميكانيؾ
 07 دباش دمحم لطاقات المتجددةمركز تنمية ا الميكانيؾ
 08 عمورة نصر الديف جامعة المدية الميكانيؾ
 09 موساوي دمحم لميف الجزائر-جامعة ىواري بومديف لمعمـو و التكنولوجيا الميكانيؾ

ــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ  ــــــــــ

 ة الكيربائية:لجنة اليندس -17
 

 الرقم اإلسم والمقب المؤسسة الشعبة
 01 بوشاقور سميـ مركز تنمية الطاقات المتجددة اليندسة الكيربائية
 02 كانوني فارس مركز تنمية التكنولوجيات المتطورة اليندسة الكيربائية
 03 ىدروؽ ناجي جامعة الجمفة اليندسة الكيربائية
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 04 فرات  كماؿ لبحث العممي والتقني لتطوير المغة العربيةمركز ا اليندسة الكيربائية
 05 بف بمقاسـ سمير مركز تنمية التكنولوجيات المتطورة اليندسة الكيربائية
 06 بمحواص نصر الديف مركز تنمية الطاقات المتجددة اليندسة الكيربائية
 07 ياسف فؤاد مركز تنمية التكنولوجيات المتطورة اليندسة الكيربائية
 08 بوحديش عادؿ مركز تنمية التكنولوجيات المتطورة اليندسة الكيربائية
 09 بوترفاس مميكة المدرسة الوطنية العميا لمتكنولوجيا  اليندسة الكيربائية
 10 بورياشي فارس الجزائر-جامعة ىواري بومديف لمعمـو والتكنولوجيا  اليندسة الكيربائية
 11 آيت سعدي حسيف 1لبميدةجامعة ا اليندسة الكيربائية

ــ ـــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــــ ـــــ ـــــ  ـــــ

 :لجنة عموم األرض والكون  -18
 

 الرقم اإلسم والمقب المؤسسة الشعبة
 01 بودجة كريمة  مركز البحث في االقتصاد المطبق مف اجل التنمية عمـو األرض والكوف 

ــ ـــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــــ ـــــ ـــــ  ـــــ

 لجنة البيئة والمحيط: -19
 

 الرقم اإلسم والمقب المؤسسة الشعبة
 01 عميوش فايزة المركز الوطني لمبحث وتطوير الصيد البحري  البيئة والمحيط

ــ ـــــ ــــــ ـــــ ـــــ ـــــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ  ـــ

 :لجنة المغات الوطنية -20
 

 الرقم اإلسم والمقب المؤسسة الشعبة
 01 لخذاري أدمحم  المركز الجامعي أفمو المغات الوطنية
 02 بف موسى  سميرة مركز البحث العممي والتقني لتطوير المغة العربية المغات الوطنية
 03 بوزيد مولود جامعة تيزي وزو المغات الوطنية
 04 العشمي عائشة جامعة المدية المغات الوطنية
 05 قرمودي عبد الرحيـ المركز الجامعي لتيبازة المغات الوطنية
 06 بف عبد هللا ثالث زوجة  بوعاش منصورية المركز الجامعي لتيبازة المغات الوطنية
 07 بف اودينة يوسف ايةجامعة غرد المغات الوطنية
 08 بغراجي فطيمة 2جامعة الجزائر  المغات الوطنية
 09 رندي دمحم المركز الجامعي أفمو المغات الوطنية
 10 حورية بشير جامعة المدية المغات الوطنية
 11 يوسفات لطيفة جامعة الجمفة المغات الوطنية

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 / قائمة األساتذة المحاضرين قسم "ب" واألساتذة الباحثين قسم "ب" المؤىمين  حسب الترتيب اإلستحقاقي  لمحصول عمى التأىيل الجامعي، 3

 امعي لمغرب:بعد الطعون،  بعنوان الّمجنة الجيوية لمتأىيل الج
 : الحقوق لجنة  -1

 

 الشعبة المؤسسة اإلسم والمقب  الرقم
 حقوؽ  2جامعة وىراف  سميماني عبد الغني 01
 حقوؽ  جامعة غميزاف ىاشمي مصطفى 02

ــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ  ــــــــــ
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  :لجنة العموم السياسية -2
 

 الشعبة المؤسسة اإلسم والمقب  الرقم
 العمـو السياسية جامعة  تممساف قناد دمحم 01

ــ ـــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــــ ـــــ ـــــ  ـــــ

 لجنة المغات الوطنية:  -3
 

 الشعبة المؤسسة اإلسم والمقب  الرقم
 دراسات أدبية غميزاف جامعة حمراس دمحم 01
 لغة وأدب عربي  جامعة الشمف عبابو ناجية 02

ــ ـــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــــ ـــــ ـــــ  ـــــ

 لجنة المغة  الفرنسية:  -4
 

 الشعبة المؤسسة اإلسم والمقب  الرقم
 لغة فرنسية ساتذة ببشارالمدرسة العميا لأل سعيداني توىامي 01
 لغة فرنسية جامعة بشار مكي داود قويدر 02
 لغة فرنسية جامعة عيف تيموشنت سيدي يعقوب عائشة 03

ــ ـــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــــ ـــــ ـــــ  ـــــ

 : لجنة العموم االقتصادية والتسيير والعموم التجارية -5
 

 الشعبة المؤسسة اإلسم والمقب  الرقم
 عمـو التسيير جامعة أدرار بروكي عبد الرحمف 01
 العمـو التجارية جامعة سعيدة عامر إيماف 02
 العمـو االقتصادية جامعة تيارت روابة دمحم 03
 عمـو مالية ومحاسبة جامعة الشمف طاىري مميكة 04
 التجارية العمـو جامعة تيارت بف قطيب عمي 05
 العمـو االقتصادية جامعة الشمف زياني زىرة 06

ــ ـــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــــ ـــــ ـــــ  ـــــ

  :لجنة العموم االجتماعية -6
 

 الشعبة المؤسسة اإلسم والمقب  الرقم
 فعمـ السكا جامعة سيدي بمعباس أوطالب نعيمة 01
 عمـ النفس جامعة الشمف برزاوي نادية 02
 عمـ اإلجتماع جامعة غميزاف بمعالية دمحم 03
 عمـ اإلجتماع تممساف-المدرسة العميا في العمـو التطبيقية أرزازي دمحم 04

ــ ـــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــــ ـــــ ـــــ  ـــــ

 عموم الزراعية والغدائية: لجنة ال -7
 

 الشعبة المؤسسة اإلسم والمقب  الرقم
 عمـو فالحية جامعة تيسمسيمت عبدالحميد جماؿ 01
 عمـو فالحية جامعة مستغانـ برغل سعيدة 02

ــ ـــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــــ ـــــ ـــــ  ـــــ

 بيئة وعمم األحياء المائية البحرية والقارية: لجنة عمم ال -8
 

 الشعبة المؤسسة اإلسم والمقب  الرقم
 عمـ األحياء المائية البحرية والقارية جامعة مستغانـ كياس فاطيمة 01
 بيئة والمحيط جامعة معسكر تاج الديف نادية 02

ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــــ ـــــ ـــــ ـــــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ  ــ
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 لجنة العموم البيطرية وعموم التمريض:  -9
 

 الشعبة المؤسسة اإلسم والمقب  الرقم
 عمـو البيطرية جامعة تيارت ربيع دمحم 01

ــ ـــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــــ ـــــ ـــــ  ـــــ

 : لجنة الرياضيات -10
 

 الشعبة المؤسسة اإلسم والمقب  الرقم
 رياضيات جامعة الشمف مزواغي عبد الحق 01
 رياضيات جامعة سيدي بمعباس بوعبسة وىيبة 02
 رياضيات المدرسة الوطنية المتعددة التقنيات بوىراف مداني خالدية 03

ـــ ــــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــــ ـــــ ـــــ ـــــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ  ــ

 لجنة اإلعالم اآللي:  -11
 

 الشعبة المؤسسة اإلسم والمقب  الرقم
 إعالـ آلي -سيدي بمعباس  -المدرسة العميا لإلعالـ اآللي  بف شريف خيرة 01
 إعالـ آلي جامعة سيدي بمعباس خبزاوي عبد القادر 02

ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــــ ـــــ ـــــ ـــــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــــ ـــــ  ـــــ

 لجنة الفيزياء:  -12
 

 الشعبة المؤسسة اإلسم والمقب  الرقم
 فيزياء جامعة تيارت عماري عبد القادر 01
 فيزياء جامعة  عيف تيموشنت بف صافة عماد خالد 02
 فيزياء الوكالة الفضائية الجزائرية ناماوي ىوارية 03
 فيزياء المدرسة العميا في اليندسة الكيربائية و الطاقوية موفق سميرة 04

ــ ـــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــــ ـــــ ـــــ  ـــــ

 لجنة الكيمياء:  -13
 

 الشعبة المؤسسة اإلسم والمقب  الرقم
 كيمياء 1جامعة  وىراف  بوشيبة نبيمة 01
 كيمياء جامعة سعيدة فداودي سفيا 02
 كيمياء جامعة تيارت بمقصة خيرة 03
 كيمياء جامعة مستغانـ حمودي حبيب 04
 كيمياء جامعة سعيدة عرجاني تاقي الديف أحمد 05

ــ ـــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــــ ـــــ ـــــ  ـــــ

 لجنة اليندسة الكيربائية:  -14
 

 الشعبة المؤسسة اإلسم والمقب  الرقم
 ىندسة كيربائية الوكالة الفضائية الجزائرية قروي موسى سفياف 01
 إلكترونيؾ جامعة سعيدة وردي عيسى 02
 اتصاالت سمكية والسمكية جامعة معسكر فالح بف زرقة 03
 اتصاالت سمكية والسمكية جامعة  تممساف موساوي جياللي 04
 إلكترونيؾ الوكالة الفضائية الجزائرية ؿحسني كما 05
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 إلكترونيؾ جامعة الشمف دباب دمحم 06
 كيروتقني جامعة معسكر ثابتي خثير 07
 ىندسة كيربائية جامعة بشار حباب دمحم 08
 آلية جامعة سيدي بمعباس زاطمة ىشاـ 09

ــــ ــــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــــ ـــــ ـــــ ـــــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ  ـ

  الميكانيك:لجنة  -15
 

 الشعبة المؤسسة اإلسم والمقب  الرقم
 ىندسة ميكانيكية جامعة سيدي بمعباس بوزياف عمي 01
 ىندسة ميكانيكية جامعة وىراف  لمعمـو والتكنولوجيا  مشري عبد الغاني 02

ـــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــــ ـــــ ـــــ ـــــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــــ  ــ

 لجنة ىندسة الطرائق والبيئة:  -16
 

 الشعبة المؤسسة اإلسم والمقب  الرقم
 ىندسة الطرائق المدرسة الوطنية المتعددة التقنيات بوىراف  بف يحيى خديجة 01
 ىندسة بحرية جامعة وىراف  لمعمـو والتكنولوجيا  قاف دمحم 02
 ىندسة بحرية جامعة وىراف  لمعمـو والتكنولوجيا  نمديمي صميحة 03

ــ ـــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــــ ـــــ ـــــ  ـــــ

 لجنة اليندسة المدنية:  -17
 

 الشعبة المؤسسة اإلسم والمقب  الرقم
 ىندسة  مدنية جامعة سعيدة ىاشمي ىواري  01

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس، 2021ديسمبر  27مؤرخ في  1439قــرار رقم 

 كمية الحقوق والعموم السياسية لدى جامعة جيجل
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2021يوليو سنة  7الموافق  1442لقعدة عاـ ذي ا 26المؤرخ في  281-21بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 .والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة، المعدؿ
يوليو سنة  22الموافق  1424جمادى األولى عاـ  22المؤرخ في  258 -03وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .والمتضمف إنشاء جامعة جيجل،المعدؿ والمتمـ 2003
غشت سنة  23الموافق  1424جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في   279 -03وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

 39و 37، الذي يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدؿ والمتمـ، ال سيما المادتاف 2003
 .منو

 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي

والمتضمف إنشاء األقساـ المكونة لكمية الحقوؽ والعمـو  2009أكتوبر  5المؤرخ في  256وبمقتضى القرار رقـ  -
 .السياسية  لدى جامعة جيجل

 ُيـقـــــّرر
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جمػادى الثانيػة عػػاـ  24المػؤرخ فػػي  279-03مػف المرسػـو التنفيػػذي رقػـ  39تطبيقػا ألحكػاـ المػػادة  المـادة األولــى:
، المعدؿ والمتمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القػرار إلػى تحديػد 2003غشت سنة  23الموافق  1424

 القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس كمية الحقوؽ والعموـ السياسية  لدى جامعة جيجل.
لعمػػـو السياسػػية  لػػدى جامعػػة جيجػػل فػػي الجػػدوؿ تحػػدد القائمػػة اإلسػػمية ألعضػػاء مجمػػس كميػػة الحقػػوؽ وا :2المــادة 

 الممحق بيذا القرار.
 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي :3الـمادة 

 2021ديسمبر  27 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء 2021ديسمبر  27المؤرخ في  1439رقم ممحق بالقرار 
 مجمس كمية الحقوق والعموم السياسية لدى جامعة جيجل

 

 الصفة المقب واإلسم 
 د الكمية، رئيساعمي كاممي مراد -
 رئيسة المجمس العممي لمكمية خشموف مميكة  -
 رئيس قسـ العمـو السياسية عثامنة رشيد -
 رئيس قسـ الحقوؽ  ناصري نبيل -
 مدير مخبر بحث قريمس عبد الحق -
 مدير مخبر بحث بوشكيوة عبد الحميـ -
 ـو السياسيةممثل منتخب عف األساتذة ذوي مصف األستاذية عف قسـ العم كشوط عبد الرفيق -
 ممثل منتخب عف األساتذة ذوي مصف األستاذية عف قسـ العمـو السياسية لعيساني بالؿ -
 ممثل منتخب عف األساتذة ذوي مصف األستاذية عف قسـ الحقوؽ  موكة عبد الكريـ -
 ممثل منتخب عف األساتذة ذوي مصف األستاذية عف قسـ الحقوؽ  ىاشمي حسف -
 ف سمؾ األساتذة المساعديفممثل منتخب ع خديـ هللا احسف -
 ممثل منتخب عف سمؾ األساتذة المساعديف يحي عبد الحي -
 ممثمة منتخبة عف المستخدميف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات ىاللة سييمة -
 ممثمة منتخبة عف المستخدميف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات كرود فيروز -
 عف قسـ العمـو السياسية ممثمة منتخبة عف الطمبة بزير أماؿ -
 ممثل منتخب عف الطمبة عف قسـ الحقوؽ  الكيوؾ عبد الصمد -
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس كمية العموم الدقيقة ، 2021ديسمبر  27مؤرخ في  1440قــرار رقم 
 ة جيجلواإلعالم اآللي لدى جامع

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2021يوليو سنة  7الموافق  1442ذي القعدة عاـ  26المؤرخ في  281-21بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

  .والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة، المعدؿ
يوليو سنة  22الموافق  1424جمادى األولى عاـ  22المؤرخ في  258 -03وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .والمتضمف إنشاء جامعة جيجل،المعدؿ والمتمـ 2003
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غشت سنة  23الموافق  1424جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 39و 37، الذي يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدؿ والمتمـ، ال سيما المادتاف 2003

 .منو
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
والمتضمف إنشاء األقساـ المكونة لكمية العموـ الدقيقة  2013مارس  24المؤرخ في  213وبمقتضى القرار رقـ  -

 .اآللي  لدى جامعة جيجلواإلعالـ 
 ُيـقـــــّرر

جمػادى الثانيػة عػػاـ  24المػؤرخ فػػي  279-03مػف المرسػـو التنفيػػذي رقػـ  39تطبيقػا ألحكػاـ المػػادة  المـادة األولــى:
، المعدؿ والمتمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القػرار إلػى تحديػد 2003غشت سنة  23الموافق  1424

 ة العمـو الدقيقة واإلعالـ اآللي  لدى جامعة جيجل.القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس كمي
تحػػدد القائمػػة اإلسػػمية ألعضػػاء مجمػػس كميػػة العمػػـو الدقيقػػة واإلعػػالـ اآللػػي لػػدى جامعػػة جيجػػل فػػي  :2الـــمــــــــادة 

 الجدوؿ الممحق بيذا القرار.
 .العمميينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث  :3الــــمـــــادة 

 2021ديسمبر  27 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 الذي يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس 2021يسمبر د 27المؤرخ في  1440رقم ممحق بالقرار 
 كمية العموم الدقيقة واإلعالم اآللي لدى جامعة جيجل

 

 الصفة المقب واإلسم 
 عميد الكمية، رئيسا بوطاوي نورالديف -
 رئيس المجمس العممي لمكمية بونامس عبد الحفيع -
 رئيس قسـ الفيزياء بومعيزة أحسف -
 كيمياءرئيس قسـ ال حاروش كماؿ -
 رئيس قسـ الرياضيات بف صويمح بشير -
 رئيس قسـ اإلعالـ اآللي بوسطوة رياض -
 رئيس قسـ التعميـ األساسي لمرياضيات واإلعالـ اآللي لمواري عمي -
 رئيس قسـ التعميـ األساسي لعمـو المادة بوجردة عزالديف -
 مدير مخبر بحث بمغبسي مبروؾ -
 مديرة مخبر بحث مريش فايزة -
 مدير مخبر بحث لححوات صا -
 مدير مخبر بحث يارو مصطفى فاتح -
 مدير مخبر بحث ونوغي نبيل -
 مدير مخبر بحث بوسعيود عمي -
 مدير مخبر بحث بوزرارة فرحات -
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 مدير مخبر بحث عراضة نذير -
 مدير مخبر بحث بقاح يمينة -
 ممثل منتخب عف األساتذة ذوي مصف األستاذية عف قسـ الفيزياء فركوس نورالديف -
 ممثل منتخب عف األساتذة ذوي مصف األستاذية عف قسـ الفيزياء زيدي دمحم الصادؽ -
 ممثل منتخب عف األساتذة ذوي مصف األستاذية عف قسـ الكيمياء فرخي مصباح -
 ممثل منتخب عف األساتذة ذوي مصف األستاذية عف قسـ الكيمياء يخمف دمحم -
 ألستاذية عف قسـ الرياضياتممثل منتخب عف األساتذة ذوي مصف ا شمغاـ مراد  -
 ممثمة منتخبة عف األساتذة ذوي مصف األستاذية عف قسـ الرياضيات عفاف دورية  -
 ممثل منتخب عف األساتذة ذوي مصف األستاذية عف قسـ اإلعالـ اآللي مميط عمي -
 ممثل منتخب عف األساتذة ذوي مصف األستاذية عف قسـ اإلعالـ اآللي بمغياط عصاـ -
 ممثمة منتخبة عف سمؾ األساتذة المساعديف يمةشيباني عق -
 ممثل منتخب عف سمؾ األساتذة المساعديف بوباكير دمحم -
 ممثل منتخب عف المستخدميف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات قميحة رابح -
 ممثمة منتخبة عف المستخدميف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات كراوي مناؿ -
 منتخب عف الطمبة عف قسـ الفيزياءممثل  بوشنيف أكـر -
 ممثل منتخب عف الطمبة عف قسـ الكيمياء حنؾ ياسر -
 ممثمة منتخبة عف الطمبة عف قسـ الرياضيات عميور منى -
 ممثل منتخب عف الطمبة عف قسـ اإلعالـ اآللي  نجـ دمحم مازف  -
 ممثل منتخب عف الطمبة عف قسـ التعميـ األساسي لعمـو المادة لوط نضاؿ  -
 ممثمة منتخبة عف الطمبة عف قسـ التعميـ األساسي لمرياضيات واإلعالـ اآللي بوصميد مالؾ -
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس كمية عموم الطبيعة ، 2021ديسمبر  27مؤرخ في  1441قــرار رقم 
 جيجلوالحياة لدى جامعة 

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2021يوليو سنة  7الموافق  1442ذي القعدة عاـ  26المؤرخ في  281-21بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

  .والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة، المعدؿ
يوليو سنة  22الموافق  1424جمادى األولى عاـ  22المؤرخ في  258 -03وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .والمتضمف إنشاء جامعة جيجل،المعدؿ والمتمـ 2003
غشت سنة  23الموافق  1424جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 39و 37، الذي يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدؿ والمتمـ، ال سيما المادتاف 2003
 .منو

 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي

والمتضمف إنشاء األقساـ المكونة لكمية عموـ الطبيعة   2013مارس  24المؤرخ في  214وبمقتضى القرار رقـ  -
 .جامعة جيجلوالحياة لدى 
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 ُيـقـــــّرر
 

جمػادى الثانيػة عػػاـ  24المػؤرخ فػػي  279-03مػف المرسػـو التنفيػػذي رقػـ  39تطبيقػا ألحكػاـ المػػادة  المـادة األولــى:
، المعدؿ والمتمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القػرار إلػى تحديػد 2003غشت سنة  23الموافق  1424

 بيعة والحياة لدى جامعة جيجل.القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس كمية عمـو الط
تحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس كمية عمـو الطبيعة والحياة لدى جامعػة جيجػل فػي الجػدوؿ الممحػق  :2الـمادة 

 بيذا القرار.
 .ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي :3الــمادة 

 2021ديسمبر  27 فيحرر بالجزائر 
 التعميم العالي والبحث العمميوزير 

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 مجمس الذي يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء 2021ديسمبر  27المؤرخ في  1441رقم ممحق بالقرار 
 لدى جامعة جيجلعموم الطبيعة والحياة كمية 

 

 الصفة المقب واإلسم 
 عميد الكمية، رئيسا لغوشي السعيد -
 رئيس المجمس العممي لمكمية كساسرة فارس -
 رئيس قسـ عمـو المحيط والعمـو الفالحية بوالجدري دمحم -
 رئيس قسـ التعميـ األساسي لعمـو الطبيعة والحياة شيرالديف الصادؽ -
 رئيس قسـ البيولوجيا الجزيئية والخموية بوحوس مصطفى  -
 رئيسة قسـ الميكروبيولوجيا التطبيقية وعمـو التغذية رولة ساجية -
 رئيس قسـ عمـو األرض والكوف  بغداد عبد المالؾ -
 مدير مخبر بحث رشرش حسيف -
 مدير ة مخبر بحث اوالد ىدار حورية -
 مدير مخبر بحث دبيش طو حسيف -
 مدير مخبر بحث الـمعايش بوع -
 ممثل منتخب عف األساتذة ذوي مصف األستاذية عف قسـ عمـو المحيط والعمـو الفالحية  كيسرلي عمر -
 ممثمة منتخبة عف األساتذة ذوي مصف األستاذية عف قسـ  الميكروبيولوجيا التطبيقية وعمـو التغذية أيت مدور أماؿ -
 ذوي مصف األستاذية عف قسـ التعميـ األساسي لعمـو الطبيعة والحياةممثمة منتخبة عف األساتذة  خالد خوجة سومية -
 ممثل منتخب عف األساتذة ذوي مصف األستاذية عف قسـ عمـو األرض والكوف  مبروؾ فاتح -
 ممثل منتخب عف األساتذة ذوي مصف األستاذية عف قسـ  عمـو األرض والكوف  بف زايد رياض -
 تذة المساعديفممثل منتخب عف سمؾ األسا خنوؼ طارؽ  -
 ممثل منتخب عف المستخدميف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات عاللوش رضا  -
 ممثل منتخب عف المستخدميف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات فديخ دمحم -
 ممثمة منتخبة عف الطمبة عف قسـ  عمـو المحيط والعمـو الفالحية غفار ياسميف  -
 ف الطمبة عف قسـ  الميكروبيولوجيا التطبيقية وعمـو التغذيةممثمة منتخبة ع حميـ رياف  -
 ممثمة منتخبة عف الطمبة عف قسـ  التعميـ األساسي لعمـو الطبيعة والحياة لكحل فايزة  -

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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سمية ألعضاء مجمس كمية العموم االقتصادية يحدد القائمة اإل، 2021ديسمبر  27مؤرخ في  1442قــرار رقم 
 والتجارية وعموم التسيير لدى جامعة جيجل

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2021يوليو سنة  7الموافق  1442ذي القعدة عاـ  26المؤرخ في  281-21بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 .والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة، المعدؿ
يوليو سنة  22الموافق  1424جمادى األولى عاـ  22المؤرخ في  258 -03المرسوـ التنفيذي رقـ وبمقتضى  -

 .والمتضمف إنشاء جامعة جيجل،المعدؿ والمتمـ 2003
غشت سنة  23الموافق  1424جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 39و 37واعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدؿ والمتمـ، ال سيما المادتاف ، الذي يحدد مياـ الجامعة والق2003
 .منو

 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي

والمتضمف إنشاء األقساـ المكونة لكمية العمـو  2009ديسمبر  21المؤرخ في  346وبمقتضى القرار رقـ  -
 .، المتمـاالقتصادية والتجارية وعموـ التسيير لدى جامعة جيجل

 

 ُيـقـــــّرر
 

جمػادى الثانيػة عػػاـ  24المػؤرخ فػػي  279-03مػف المرسػـو التنفيػػذي رقػـ  39تطبيقػا ألحكػاـ المػػادة  المـادة األولــى:
، المعدؿ والمتمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القػرار إلػى تحديػد 2003غشت سنة  23الموافق  1424

 والتجارية وعمـو التسيير لدى جامعة جيجل. القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس كمية العمـو االقتصادية
جيجل تحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس كمية العموـ االقتصادية والتجارية وعمـو التسيير لدى جامعة  :2الـمادة 

 في الجدوؿ الممحق بيذا القرار.
 .ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي :3الـمادة 

 2021ديسمبر  27 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 مجمس الذي يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء 2021ديسمبر  27المؤرخ في  1442رقم ممحق بالقرار 
 كمية العموم االقتصادية والتجارية وعموم التسيير لدى جامعة جيجل

 

 الصفة سم المقب واال
 كمية، رئيساعميد ال بولحية الطيب  -
 رئيس المجمس العممي لمكمية نجيمي عيسى  -
 رئيس قسـ عمـو التسيير حمودة نسيـ  -
 رئيس قسـ العمـو االقتصادية صوفاف العيد -
 رئيس قسـ العمـو التجارية بوحبل عزالديف -
 رئيس قسـ التعميـ األساسي في العمـو االقتصادية والتجارية وعمـو التسيير بف بخمة سميماف -
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 رئيس قسـ العمـو المالية والمحاسبة ية فاتح أحم -
 مدير مخبر بحث برحاؿ عبد الوىاب  -
 مدير مخبر بحث جميط الطاىر  -
 ممثل منتخب عف األساتذة ذوي مصف األستاذية عف قسـ العمـو التجارية ليتيـ خالد  -
 ةممثل منتخب عف األساتذة ذوي مصف األستاذية عف قسـ العمـو التجاري فنيط سفياف  -
 ممثل منتخب عف األساتذة ذوي مصف األستاذية عف قسـ العمـو المالية والمحاسبة حيمراف دمحم  -
 ممثل منتخب عف األساتذة ذوي مصف األستاذية عف قسـ العمـو المالية والمحاسبة كبيش محمود  -
العمـو االقتصادية  ممثمة منتخبة عف األساتذة ذوي مصف األستاذية عف قسـ التعميـ األساسي في كحيمة  أماؿ -

 والتجارية وعمـو التسيير
في العمـو االقتصادية  ممثل منتخب عف األساتذة ذوي مصف األستاذية عف قسـ  التعميـ األساسي بوالغالب وليد  -

 والتجارية وعمـو التسيير
 ممثل منتخب عف األساتذة ذوي مصف األستاذية عف قسـ  العمـو االقتصادية صايفي عمار  -
 ممثل منتخب عف األساتذة ذوي مصف األستاذية عف قسـ العمـو االقتصادية  لياس حناش إ -
 ممثل منتخب عف األساتذة ذوي مصف األستاذية عف قسـ  عمـو التسيير قداـ جماؿ  -
 ممثل منتخب عف األساتذة ذوي مصف األستاذية عف قسـ  عمـو التسيير محصوؿ نعماف  -
 ألساتذة المساعديفممثل منتخب عف سمؾ ا بولحية أعمر  -
 ممثل منتخب عف سمؾ األساتذة المساعديف بودخدخ مسعود  -
 ممثل منتخب عف المستخدميف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات بوطبيبة سمير  -
 ممثل منتخب عف المستخدميف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات بوسنة أحمد  -
 قسـ عمـو التسييرممثمة منتخبة عف الطمبة عف  عتامنة نيمة  -
 ممثمة منتخبة عف الطمبة عف قسـ  التعميـ األساسي في العمـو االقتصادية والتجارية وعمـو التسيير بوشكريف ندى -
 ممثل منتخب عف الطمبة عف قسـ العمـو المالية والمحاسبة بوربيع أميف  -
 ممثل منتخب عف الطمبة عف قسـ العمـو االقتصادية  عوقة إسالـ -
 ممثل منتخب عف الطمبة عف قسـ العمـو التجارية خير الديفبوغابة  -

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس، 2021ديسمبر  27مؤرخ في  1443قــرار رقم 

 كمية العموم اإلنسانية واالجتماعية لدى جامعة جيجل
 

 العالي والبحث العممي،إن وزير التعميم 
 2021يوليو سنة  7الموافق  1442ذي القعدة عاـ  26المؤرخ في  281-21بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

  .والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة، المعدؿ
يوليو سنة  22الموافق  1424جمادى األولى عاـ  22المؤرخ في  258 -03وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .إنشاء جامعة جيجل،المعدؿ والمتمـمف والمتض 2003
غشت سنة  23الموافق  1424جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 39و 37مـ، ال سيما المادتاف ، الذي يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدؿ والمت2003
 .منو

 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13ذي رقـ وبمقتضى المرسوـ التنفي -
 .ير التعميـ العالي والبحث العمميالذي يحدد صالحيات وز 
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والمتضمف إنشاء األقساـ المكونة لكمية العموـ اإلنسانية  2013مارس  24المؤرخ في  215وبمقتضى القرار رقـ  -
 .مـواالجتماعية لدى جامعة جيجل،المت

 ُيـقـــــّرر
 

جمػادى الثانيػة عػػاـ  24المػؤرخ فػػي  279-03مػف المرسػـو التنفيػػذي رقػـ  39تطبيقػا ألحكػاـ المػػادة  المـادة األولــى:
والمتمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القػرار إلػى تحديػد  ، المعدؿ2003غشت سنة  23الموافق  1424

 واالجتماعية لدى جامعة جيجل. القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس كمية العمـو اإلنسانية
تحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس كميػة العمػـو اإلنسػانية واالجتماعيػة لػدى جامعػة جيجػل فػي الجػدوؿ  :2المادة 

 الممحق بيذا القرار.
 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. :3المادة 

 2021ديسمبر  27 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 مجمس عضاءالذي يحدد القائمة اإلسمية أل 2021ديسمبر  27المؤرخ في  1442رقم ممحق بالقرار 
 كمية العموم االقتصادية والتجارية وعموم التسيير لدى جامعة جيجل

 

 الصفة سم المقب واال
 عميد الكمية، رئيسا شكور السعيد شوقي  -
 رئيس المجمس العممي لمكمية صيفور سميـ  -
 رئيس قسـ عمـ االجتماع بوقمموف داود  -
 جتماعية رئيس قسـ التعميـ األساسي لمعمـو اال كواىي الربيع -
 رئيس قسـ اإلعالـ واالتصاؿ بوسعدية مسعود  -
 رئيسة قسـ عمـ النفس وعمـو التربية واالرطوفونيا  بشتة حناف  -
 رئيس قسـ التعميـ األساسي لمعمـو اإلنسانية بوربيع جماؿ  -
 رئيس قسـ عمـو وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية شييب عادؿ  -
 مدير مخبر بحث حديد يوسف  -
 ممثمة منتخبة عف األساتذة ذوي مصف األستاذية عف قسـ  عمـ النفس وعمـو التربية واالرطوفونيا ف صالحية كريمة ب -
 ممثمة منتخبة عف األساتذة ذوي مصف األستاذية عف قسـ  عمـ النفس وعمـو التربية واالرطوفونيا مسعودي لويزة  -
 ستاذية عف قسـ عمـ االجتماعممثل منتخب عف األساتذة ذوي مصف األ ميموف سوفياف  -
 ممثل منتخب عف سمؾ األساتذة المساعديف شيباني ايدير  -
 ممثل منتخب عف سمؾ األساتذة المساعديف بولحميب مبروؾ  -
 ممثل منتخب عف المستخدميف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات زعيمف باديس  -
 قنييف وعماؿ الخدماتممثل منتخب عف المستخدميف اإلدارييف والت تركي جماؿ  -
 ممثمة منتخبة عف الطمبة عف قسـ  عمـ النفس وعمـو التربية واالرطوفونيا والؼ ابتساـ  -
 ممثل منتخب عف الطمبة عف قسـ عمـ االجتماع بوقرة معاذ  -
 ممثمة منتخبة عف الطمبة عف قسـ اإلعالـ واالتصاؿ بف قسـو صونيا  -
 عف قسـ  عمـو وتقنيات النشاطات البدنية والرياضيةممثل منتخب عف الطمبة  دكوف عبد الحق  -
 ممثمة منتخبة عف الطمبة عف قسـ  التعميـ األساسي لمعمـو اإلنسانية شطاب سمية  -
 ممثمة منتخبة عف الطمبة عف  قسـ التعميـ األساسي لمعمـو االجتماعية بوحاريش أنفاؿ  -

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس، 2021ديسمبر  29مؤرخ في  1444قــرار رقم 
 كمية الحقوق والعموم السياسية لدى جامعة تممسان

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2021يوليو سنة  7الموافق  1442ذي القعدة عاـ  26المؤرخ في  281-21بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

  .والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة، المعدؿ
الموافق أوؿ غشت سنة  1409ذي الحجة عاـ  29المؤرخ في  138-98وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .، والمتضمف إنشاء جامعة تممساف، المعدؿ والمتمـ1989
غشت سنة  23موافق ال 1424جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 39و 37، الذي يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدؿ والمتمـ، ال سيما المادتاف 2003
 .منو

 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .والبحث العمميالذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي 

والمتضمف إنشاء األقساـ المكونة لكمية الحقوؽ لدى جامعة  2008سبتمبر  14وبمقتضى القرار المؤرخ في  -
 .تممساف

 ُيـقـــــّرر
 

جمػادى الثانيػة عػػاـ  24المػؤرخ فػػي  279-03مػف المرسػـو التنفيػػذي رقػـ  39تطبيقػا ألحكػاـ المػػادة  المـادة األولــى:
، المعدؿ والمتمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القػرار إلػى تحديػد 2003غشت سنة  23الموافق  1424

 القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس كمية الحقوؽ والعموـ السياسية لدى جامعة تممساف.
تحػػدد القائمػػة اإلسػػمية ألعضػػاء مجمػػس كميػػة الحقػػوؽ والعمػػوـ السياسػػية لػػدى جامعػػة تممسػػاف فػػي الجػػدوؿ  :2المــادة 

 .الممحق بيذا القرار
 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. :3المادة 

 2021ديسمبر  29 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 الذي يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس 2021ديسمبر  29المؤرخ في  1444رقـ ممحق بالقرار 
 كمية الحقوق والعموم السياسية لدى جامعة تممسان

 

 الصفة سم المقب واال
 عميد الكمية، رئيسا بف طيفور نصرالديف  -
 كميةرئيس المجمس العممي لم رايس دمحم  -
 رئيسة قسـ القانوف الخاص بف حميدة نبيات  -
 رئيسة قسـ القانوف  فميج غزالف  -
 رئيس قسـ العمـو السياسية أوىيب فتحي  -
 مدير مخبر بحث بف عصماف جماؿ  -
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 مدير مخبر بحث بدراف مراد  -
 مديرة مخبر بحث زرواؿ معزوزة  -
 مدير مخبر بحث شييدة قادة  -
 ثمدير مخبر بح تشوار جياللي -
 ممثل منتخب عف األساتذة ذوي مصف األستاذية عف قسـ القانوف الخاص دالؿ يزيد  -
 ممثمة منتخبة عف األساتذة ذوي مصف األستاذية عف قسـ القانوف الخاص حوالف حميمة  -
 ممثل منتخب عف األساتذة ذوي مصف األستاذية عف قسـ القانوف العاـ بف عمي بف سيمة ثاني -
 ثمة منتخبة عف األساتذة ذوي مصف األستاذية عف قسـ القانوف العاـ مم عراب ثاني نجية  -
 ممثل منتخب عف األساتذة ذوي مصف األستاذية عف قسـ العمـو السياسية عياد دمحم سمير  -
 ممثل منتخب عف األساتذة ذوي مصف األستاذية عف قسـ العمـو السياسية عواج بف عمر  -
 ألساتذة المساعديفممثل منتخب عف سمؾ ا بولنوار أميف  -
 ممثل منتخب عف سمؾ األساتذة المساعديف مسعودي يونس  -
 ممثمة منتخبة عف المستخدميف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات أوالؿ أمينة  -
 ممثمة منتخبة عف المستخدميف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات اليبدري لبنى  -
 قسـ القانوف الخاص ممثل منتخب عف الطمبة عف بالي ياسيف  -
 ممثمة منتخبة عف الطمبة عف قسـ القانوف العاـ باز حياة  -
 ممثل منتخب عف الطمبة عف قسـ العمـو السياسية ورقمي يونس فضيل  -
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 مية ألعضاء مجمس كميةيحدد القائمة اإلس، 2021ديسمبر  29مؤرخ في  1445قــرار رقم 
 الحقوق والعموم السياسية لدى جامعة سيدي بمعباس

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2021يوليو سنة  7الموافق  1442ذي القعدة عاـ  26المؤرخ في  281-21بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

  .والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة، المعدؿ
الموافق أوؿ غشت سنة  1409ذي الحجة عاـ  29المؤرخ في  141-89فيذي رقـ وبمقتضى المرسوـ التن -

 .، والمتضمف إنشاء جامعة سيدي بمعباس، المعدؿ والمتمـ1989
غشت سنة  23الموافق  1424جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 39و 37صة بتنظيميا وسيرىا، المعدؿ والمتمـ، ال سيما المادتاف ، الذي يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخا2003
 .منو

 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي

والمتضمف إنشاء األقساـ المكونة لكمية الحقوؽ والعمـو  2014ماي  15المؤرخ في  353وبمقتضى القرار رقـ  -
 .السياسية لدى جامعة سيدي بمعباس

 ُيـقـــــّرر
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جمػادى الثانيػة عػػاـ  24المػؤرخ فػػي  279-03مػف المرسػـو التنفيػػذي رقػـ  39تطبيقػا ألحكػاـ المػػادة  المـادة األولــى:
عاله، ييدؼ ىذا القػرار إلػى تحديػد ، المعدؿ والمتمـ، والمذكور أ 2003غشت سنة  23الموافق  1424

 القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس كمية الحقوؽ والعموـ السياسية لدى جامعة سيدي بمعباس.
تحػػدد القائمػػة اإلسػػمية ألعضػػاء مجمػػس كميػػة الحقػػوؽ والعمػػوـ السياسػػية لػػدى جامعػػة سػػيدي بمعبػػاس فػػي  :2المــادة 

 الجدوؿ الممحق بيذا القرار.
 .لقرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العمميينشر ىذا ا :3المادة 

 2021ديسمبر  29 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 مجمس الذي يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء 2021ديسمبر  29المؤرخ في  1445رقم ممحق بالقرار 
 كمية الحقوق والعموم السياسية لدى جامعة سيدي بمعباس

 

 الصفة سم المقب واال
 عميد الكمية، رئيسا كراجي مصطفى  -
 رئيس المجمس العممي لمكمية مكمكل بوزياف  -
 رئيسة قسـ الحقوؽ  بوشويرؼ نواؿ  -
 رئيس قسـ العمـو السياسية تابري مختار -
 مديرة مخبر بحث شايب صورية -
 مدير مخبر بحث برداف رشيد -
 مدير مخبر بحث صمود سيد أحمد -
 ممثل منتخب عف األساتذة ذوي مصف األستاذية عف قسـ الحقوؽ  عبار عمر -
 اذية عف قسـ الحقوؽ ممثل منتخب عف األساتذة ذوي مصف األست زوقار عبد القادر -
 ممثل منتخب عف األساتذة ذوي مصف األستاذية عف قسـ العمـو السياسية صحبي دمحم أميف  -
 ممثل منتخب عف األساتذة ذوي مصف األستاذية عف قسـ العمـو السياسية ضبع عامر -
 ممثمة منتخبة عف سمؾ األساتذة المساعديف مالح صورية -
 األساتذة المساعديف ممثمة منتخبة عف سمؾ مالح سعاد  -
 ممثل منتخب عف المستخدميف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات عطا هللا لخضر  -
 ممثل منتخب عف المستخدميف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات بيرش يحي  -
 ممثل منتخب عف الطمبة عف قسـ العمـو السياسية حبيب دمحم قاسـ -
 الطمبة عف قسـ الحقوؽ  ممثل منتخب عف كروشة دمحم أمير  -
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  2021فيفري  22المؤرخ في  199يعدل القرار رقم ، 2021ديسمبر  29مؤرخ في  1446قــرار رقم 
 الذي يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس إدارة مركز البحث في البيئة

 

 الي والبحث العممي،إن وزير التعميم الع
، 2021يوليو سنػػػػة  7الموافق  1442ذي القعدة عاـ  26المؤرخ في  281-21بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 .المعدؿ والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
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نوفمبر سنة  24الموافق  1432ذي الحجة عاـ  28المؤرخ في  396-11وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
د القانوف األساسي النموذجي لممؤسسة العمومية ذات الطابع العممي والتكنولوجي، السيما المادة الذي يحدّ  2011

  .منو 13
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ 18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
 2018أكتوبر سنة  17الموافق  1440صفر عاـ  8المؤرخ في  264-18سوـ التنفيذي رقـ وبمقتضى المر  -

 .منو 4السيما المادة  والمتضمف إنشاء مركز البحث في البيئة،
الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة مركز  2021فيفري  22المؤرخ في  199وبمقتضى القرار رقـ  -

 لمتمـ.البحث في البيئة، المعدؿ وا
 ُيـقـــــّرر

 

، والمػذكور أعػاله وتحػرر كمػا 2021فيفػري  22المػؤرخ فػي  199تعدؿ المادة األولى مف القػرار رقػـ  المادة األولى:
 يأتي:

 (............................................بدون تغيير..........................) المادة األولى:"
 مجمس إدارة مركز البحث في البيئة، كما يمي:تحدد القائمة االسمية ألعضاء 

 :بالنسبة لممثمي مؤسسات الدولة 
 السيد بوىيشة دمحم، ممثل الوزير المكمف بالتعميـ العالي والبحث العممي، رئيسا، -
 السيد بولحديد عبد الوىاب، ممثل عف الوزير المكمف بالمالية، -
 السيد بوجادي نجيب، ممثل عف وزير الدفاع الوطني، -
 يدة تواتي سعيدة، ممثمة عف الوزير المكمف بالداخمية والجماعات المحمية والتييئة العمرانية،الس -
 السيد مكاحمية سمير، ممثل عف الوزيرة المكمفة بالبيئة، -
 السيد بالدىاف سفياف، ممثل عف الوزير المكمف بالصناعة، -
 السيد عاشوري دمحم، ممثل عف الوزير المكمف بالطاقة والمناجـ، -
 يدة العابد أماؿ، ممثمة عف الوزير المكمف بالموارد المائية واألمف المائي،الس -
 السيدة قريشي مميكة فضيمة زوجة حمانة، ممثمة عف الوزير المكمف بالفالحة والتنمية الريفية، -
 السيدة بف يحي سعيدة زوجة بدر الديف، ممثمة عف الوزير المكمف بالصحة، -
 زة، ممثمة عف الوزير المكمف باالنتقاؿ الطاقوي والطاقات المتجددة،فوزية زوجة بف عزي السيدة طباخة -
 السيد بوكزية عز الديف، ممثل الوزير المكمف بالصيد البحري والمنتجات الصيدية. -
 ."..............................والباقي بدوف تغيير.................................."

 نشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. ينشر ىذا القرار في ال :2المادة 
 2021ديسمبر  29 فيحرر بالجزائر 

 وزير التعميم العالي والبحث العممي
 أ.د عبد الباقي بن زيان

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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  2021أكتوبر  23المؤرخ في  1155يعدل القرار رقم ، 2021ديسمبر  29مؤرخ في  1447قــرار رقم 
 الذي يتضمن تعيين أعضاء المجمس العممي لموكالة الموضوعاتية لمبحث في العموم والتكنولوجيا

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، 2021يوليو سنػػػػة  7الموافق  1442ذي القعدة عاـ  26ي المؤرخ ف 281-21وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 .والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة، المعدؿ
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13بمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ و  -

 .الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
غشت سنة  13الموافق  1440ذي الحجة عاـ  12مؤرخ في  232-19لتنفيذي رقـ وبمقتضى المرسوـ ا -

 منو. 22، الذي يحدد مياـ الوكاالت الموضوعاتية لمبحث وتنظيميا وسيرىا، السيما المادة 2019
، 2021مايو سنة  20الموافق  1442شواؿ عاـ  8المؤرخ في  206-21وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .ظيـ الوكالة الموضوعاتية لمبحث في العموـ والتكنولوجيايتضمف إعادة تن
الذي يتضمف تعييف أعضاء المجمس العممي لموكالة  2021أكتوبر  23المؤرخ في  1155وبمقتضى القرار رقـ  -

 الموضوعاتية لمبحث في العموـ والتكنولوجيا.
 ُيـقـــــّرر

 

، والمذكور أعاله، تحرر كما 2021أكتوبر  23المؤرخ في  1155تعدؿ المادة األولى مف القرار رقـ  المادة األولى:
 يأتي:

 (........................................بدون تغيير:..............................)المادة األولى"
يعيف بصفتيـ أعضاء المجمس العممػي لموكالػة الموضػوعاتية لمبحػث فػي العمػـو والتكنولوجيػا األشػخاص 

 ؤىـ:اآلتية أسما
 بالنسبة لممثل المعيد الوطني الجزائري لمممكية الصناعية:

 السيد بوجدار لطفي. 
 .".................................والباقي بدون تغيير................................"

 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي :2المادة 
 2021ديسمبر  29 فيحرر بالجزائر 

 وزير التعميم العالي والبحث العممي
 أ.د عبد الباقي بن زيان

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يتـضمـن تجديــد تـشكـيــمــة لـجنـة الخــدمــات اإلجتـمــاعيــة  2021ديسمبر  29مـؤرخ فـي  77قــرار رقـم قــرار 

 معـة سعيدةلــدى جــا
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، 2006يوليػو سنة  15الموافػق  1427جمادى الثانيػة عاـ  19المؤرخ في  03-06بمقتضى األمر رقـ  -

 .المتضمف القانػػوف األساسي العاـ لموظيفة العمومية
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، المحدد 1982سنة  مايو 15الموافق  1402رجب عاـ  21المؤرخ في  179-82بمقتضى المرسوـ رقـ  -
 االجتماعيػػػة وكيفية تمويػػميا. لمحتوى الخدمػػات

، 1982سبتمبر سنة  11الموافق  1402ذي القعدة عاـ  23المؤرخ في  303-82بمقتضى المرسوـ رقـ  -
 اإلجتماعية. المتعمق بتسيير   الخدمات

، 2021يوليو سنة  7الموافق  1442ذي القعدة عاـ  26المؤرخ في  281-21بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -
 تعييف أعضاء الحكومة. يتضمف

، 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13بمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 ير التعميـ العالي والبحث العممي.المحدد لصالحيات وز 

، يعدؿ ويتمـ المرسوـ التنفيذي رقـ 2013ماي سنة  20المؤرخ في  200-13بمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 ، المتضمف إنشاء جامعة سعيدة.2009جانفي سنة  04المؤرخ في 09-10

، المتضمف التشكيمة النيائية ألعضاء لجنة الخدمات 2021نوفمبر سنة  09نظػػػػًػرا  لممحضر المؤرخ في  -
 جامعة سعيدة. اإلجتماعية  لدى

 ُيـقـــــّرر
 شكيمة لجنة الخدمات اإلجتماعية لدى جامعة سعيدة.تجدد ت المـادة األولى:

 تتكوف لجنة الخدمات اإلجتماعية مف األعضاء اآلتية أسماؤىـ : :2المـادة 
 األعضاء الدائمون:

 بوعرفة عبد القادر، -03 لعباني خالد، -02 رقراقي دمحم زكريا،  -01
 حبيبش عبد الرحماف. -06 ريحي عيسى، -05 موزار موسى، -04

 

 ألعضاء اإلضافيون :ا
 خرفي نعيمة. -02 شيخاوي أحمد، -01

 .اإلمضاء عمى القرار( سنوات إبتداء مف تاريخ 03تسري عيدة ىذه المجنة لمدة ثالث ) :3المـادة 
 التعميػػـ العػالي لػوزارة يكمف السيػد مديػر جامعة سعيدة بتنفيػذ ىػذا القػرار، الذي سينشػر فػي النشػرة الرسػمية :4المـادة 

 والبحث العممي
 2021 ديسمبر 29 حرر بالجزائر في

 ع/وزير التعميم العالي والبحث العممي
 األمين العام

 غوالي نور الدين
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الخــدمــات اإلجتـمــاعيــة  يتـضمـن تجديــد تـشكـيــمــة لـجنـة 2021ديسمبر   29مـؤرخ فـي  78قــرار رقـم قــرار 

 لــدى جــامعـة أدرار
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، 2006يوليػو سنة  15الموافػق  1427جمادى الثانيػة عاـ  19المؤرخ في  03-06بمقتضى األمر رقـ  -

 .المتضمف القانػػوف األساسي العاـ لموظيفة العمومية
، المحدد 1982مايو سنة  15الموافق  1402رجب عاـ  21لمؤرخ في ا 179-82بمقتضى المرسوـ رقـ  -

 .لمحتوى الخدمػػات االجتماعيػػػة وكيفية تمويػػميا
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، 1982سبتمبر سنة  11الموافق  1402ذي القعدة عاـ  23المؤرخ في  303-82بمقتضى المرسوـ رقـ  -
       .اإلجتماعية المتعمق بتسيير الخدمات

، 2021يوليو سنة  7الموافق  1442ذي القعدة عاـ  26المؤرخ في  281-21رقـ  بمقتضى المرسوـ الرئاسي -
  .تعييف أعضاء الحكومة يتضمف

، يعدؿ ويتمـ المرسوـ التنفيذي رقـ 2012أوت سنة  04المؤرخ في  302-12بمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .، المتضمف إنشاء جامعة أدرار2001سبتمبر سنة  18المؤرخ في  01-269

، 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13بمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .المحدد لصالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي

، المتضمف التشكيمة النيائية ألعضاء لجنة الخدمات 2021ديسمبر سنة  14نظػػػػًػرا لممحضر المؤرخ في  -
 امعة أدرر.ج اإلجتماعية  لدى

 

 ُيـقـــــّرر
 

 تجدد تشكيمة لجنة الخدمات اإلجتماعية لدى جامعة أدرار. المـادة األولى:
 أسماؤىـ: الخدمات اإلجتماعية مف األعضاء اآلتية تتكوف لجنة :2المـادة 

 األعضاء الدائمون:
 قويدري عبد الرحماف -03 قاسمي عبد المالؾ -02 بايشي عبد الحميد -01
 قادري عبد المالؾ -06 شرقي يمينة -05 مقاسـ عبد هللاحاج ب -04
 عبوبي صالحة -08 بف عومر دمحم الصالح -07

 

 األعضاء اإلضافيون :
 أودرف عبد المطيف -03 لخداري لخضر -02 زويني دمحم -01

 .اإلمضاء عمى القرار( سنوات إبتداء مف تاريخ 03تسري عيدة ىذه المجنة لمدة ثالث ) :3المـادة 
التعلٌييـم  لييوزارة فييً النشييرة الرسييمٌة يكمػػف السيػػػد مديػػػر جامعػػة أدرار بتنفيػػػذ ىػػػذا القػػػرار، الػػذي سينشػػر :4المـــادة 

 العالً والبحث العلمً
 2021 ديسمبر 29 حرر بالجزائر في

 ع/وزير التعميم العالي والبحث العممي
 األمين العام

 غوالي نور الدين
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  2020جانفـي  19المؤرخ في  16يعدل القرار رقم ، 2021ديسمبر  30مؤرخ في  1448قــرار رقم 
 أدرار-المحـّدد لمقائمـة االسمية ألعضاء المجمس العممي لجامعة أحمــد درايــة 

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2021يوليو سنة  07الموافق  1442ذو القعدة عاـ  26المؤّرخ في  281-21ـ بمقتضى المرسوـ الرئاسي رق -

 .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة
سبتمبر سنة  18 الموافق 1422جمادى الّثانية عاـ  30المؤرخ في  269-01وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .والمتضّمف إنشاء جامعة أدرار، المعّدؿ والمتّمـ 2001
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سنة  غشت 23 الموافق 1424جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279- 03مرسوـ التنفيذي رقـ ال وبمقتضى -
 .ـيحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا،المعّدؿ والمتمّ  الذي 2003

 2013 يناير سنة 30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77 -13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .ير التعميـ العالي والبحث العمميلذي يحّدد صالحيات وز ا

المحدد لمقائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لجامعة  2020جانفي  19المؤرخ في  16وبموجب القرار رقـ  -
 .أدرار-رايةأحمد د

 23 أدرار لمؤّرخ في -أحمد دراية وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجمس العممي لجامعة -
 .2019ديسمبر

 ُيـقـــــّرر
 

 أدرار. -ييدؼ ىذا القرار إلى تعديل القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لجامعة أحمد دراية المادة األولى:
أدرار، وفًقػػا لمجػػدوؿ الممحػػق بيػػذا -تحػػّدد القائمػػة االسػػمية ألعضػػاء المجمػػس العممػػي لجامعػػة أحمػػد درايػػة :2المــادة 

 القرار.
أدرار، كّل فيمػا يخصػو، بتطبيػق ىػذا القػرار -كّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف ومدير جامعة أحمد درايةي :3 المادة

 الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
 2021ديسمبر  30 فيحرر بالجزائر 

 وزير التعميم العالي والبحث العممي
 أ.د عبد الباقي بن زيان

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 2020جانفـي  19المؤرخ في  16الذي يعدل القرار رقم 2021ديسمبر  30المؤرخ في  1448ممحــق بالقـرار رقم 

 أدرار –ي لجامعة أحمــد درايــة المحـّدد لمقائمـة االسمية ألعضاء المجمس العمم
 

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 مدير الجامعة، رئيس المجمس العممي دمحم األميف بف عمر 1
نائب المدير المكّمف بالتكويف العالي في الطوريف األوؿ والثاني والتكويف المتواصل والشيادات  قالوف جياللي 2

 وكذا التكويف العالي في التدرج
نائب المدير المكّمف بالتكويف العالي في الطور الثالث والتأىيل الجامعي والبحث العممي وكذا  اوي عبد القادرغيت 3

 التكويف العالي فيما بعد التدرج
 نائب المدير المكّمف بالعالقات الخارجية والتعاوف والتنشيط واالتصاؿ والتظاىرات العممية مزاولي دمحم 4
 مدير المكّمف بالتنمية و االستشراؼ والتوجيونائب ال بوسعيد دمحم 5
 عميد كّمية العمـو اإلنسانية واالجتماعية والعمـو اإلسالمية الحمدي أحمد 6
 عميد كّمية اآلداب والّمغات محي الديف رشيد 7
 عميد كّمية الحقوؽ والعمـو السياسية ميداوي عبد القادر 8
 كنولوجياعميد كّمية العمـو والت بوعاللة أدمحم 9
 عميد كّمية العمـو االقتصادية والتجارية وعمـو التسيير مدياني دمحم 10
 رئيس المجمس العممي لكّمية العمـو اإلنسانية واالجتماعية والعمـو اإلسالمية جرادي دمحم 11
 رئيس المجمس العممي لكّمية اآلداب والّمغات مزار يمينة 12
 ي لكّمية الحقوؽ والعمـو السياسيةرئيس المجمس العمم باخويا دريس 13
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 رئيس المجمس العممي لكّمية العمـو والتكنولوجيا بف عطيمة عمي 14
 رئيس المجمس العممي لكّمية العمـو االقتصادية والتجارية وعمـو التسيير صديقي أحمد 15
 انية واالجتماعية والعمـو اإلسالميةممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف كّمية العمـو اإلنس بعثماف عبد الرحمف 16
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف كّمية العمـو اإلنسانية واالجتماعية والعمـو اإلسالمية بكراوي عبد هللا 17
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف كّمية اآلداب والّمغات موالي لكبير أحمد 18
 ساتذة ذوي مصّف األستاذية عف كّمية اآلداب والّمغاتممّثل األ خالدي دمحم األميف 19
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف كّمية الحقوؽ والعمـو السياسية بف السيحمو دمحم الميدي 20
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف كّمية الحقوؽ والعمـو السياسية خثير مسعود 21
 وي مصّف األستاذية عف كّمية العمـو والتكنولوجياممّثل األساتذة ذ عمري دمحم 22
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف كّمية العمـو والتكنولوجيا حروز عبد القادر 23
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف كمية العمـو االقتصادية والتجارية وعمـو التسيير مصطفاوي سفياف 24
 عف كمية العمـو االقتصادية والتجارية وعمـو التسيير ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية بف عبد الفتاح دحماف 25
 ممّثل عف األساتذة المساعديف الطيبي عبد المجيد 26
 ممّثل عف األساتذة المساعديف سيد اعمر أحمد 27
 أستاذ بػجامعة تمنراست شوشة عبد الغاني  28
 1بف بمة وىرافأستاذ بجامعة أحمد  أوفاف نبيل 29
 مسؤوؿ المكتبة المركزية غنتيوي فاطمة 30
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحدد لمقائمة  2019أكتوبر  30المؤرخ في  1871يعدل القرار رقم ، 2021ديسمبر  30مؤرخ في  1449قــرار رقم 
 معسكر -موم اإلنسانية واالجتماعية بجامعة مصطفى اسطمبولياالسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية الع

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2021يوليو سنة  07الموافق  1442ذو القعدة عاـ  26المؤّرخ في  281-21بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة
 غشت سنة 23الموافق  1424جمادى الثانية عاـ  24مؤرخ في ال 279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .الذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ 2003
 2009يناير سنة  4الموافق  1430محّرـ عاـ  7المؤرخ في  12-09وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .والمتّمـوالمتضمف إنشاء جامعة معسكر، المعّدؿ 
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
المحّدد لمقائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية  2019أكتوبر  30المؤرخ في  1871وبموجب القرار رقـ  -

 .معسكر-العمـو اإلنسانية واالجتماعية بجامعة مصطفى اسطمبولي
وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجمس العممي لكمية العموـ اإلنسانية واالجتماعية بجامعة مصطفى  -

 .2021مارس  07معسكر المؤّرخ في -اسطمبولي
 

 ُيـقـــــّرر
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ـــى: لقائمػػػة االسػػػمية ألعضػػػاء المجمػػػس العممػػػي لكميػػػة العمػػػـو اإلنسػػػانية ييػػػدؼ ىػػػذا القػػػرار إلػػػى تعػػػديل ا المـــادة األول
  معسكر.-واالجتماعية بجامعة مصطفى اسطمبولي

ــادة  تحػػدد القائمػػة االسػػمية ألعضػػاء المجمػػس العممػػي لكميػػة العمػػـو اإلنسػػانية واالجتماعيػػة بجامعػػة مصػػطفى  :2الم
 معسكر، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.-اسطمبولي

معسكر، كل فيما يخصو، بتطبيق -يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف ومدير جامعة مصطفى اسطمبولي :3المادة 
 أحكاـ ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

 2021ديسمبر  30 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

  2019أكتوبر  30المؤرخ في  1871الذي يعدل القرار رقم  2021ديسمبر  30المؤرخ في  1449ممحـــق بالقــرار رقم 
 معسكر -اء المجمس العممي لكمية العموم اإلنسانية واالجتماعية بجامعة مصطفى اسطمبوليالمحدد لمقائمة االسمية ألعض

 

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجمس العممي لمكمية، ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ العمـو اإلنسانية  كرراز فوزية 1
 عميد الكمية جبالة دمحم 2
 عميد مكّمف بالدراسات والمسائل المرتبطة بالطمبةنائب ال فاضل لخضر 3
 نائب العميد مكّمف بما بعد التدّرج والبحث العممي والعالقات الخارجية رباني الحاج 4
 رئيس قسـ  عمـ االجتماع عبيد دمحم 5
 رئيس قسـ العمـو اإلنسانية لعرج الشيخ 6
 رئيس قسـ الفمسفة عقوف مميكة 7
 سـ عمـ النفس وعمـو التربيةرئيس ق وزاني دمحم 8
 رئيس المجنة العممية لقسـ العمـو اإلنسانية بونقاب مختار 9
 رئيس المجنة العممية لقسـ عمـ االجتماع فرفار جماؿ 10
 رئيس المجنة العممية لقسـ عمـ النفس وعمـو التربية صدار لحسف 11
 رئيس المجنة العممية لقسـ الفمسفة الزاوش يمينة 12
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ العمـو اإلنسانية رباش زاجيةى 13
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ عمـ االجتماع سوالمية نورية 14
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ الفمسفة بف عودة أمينة 15
 تاذية عف قسـ عمـ النفس وعمـو التربيةممّثل األساتذة ذوي مصّف األس شعنبي نور الديف 16
 ممّثل عف األساتذة المساعديف خمميش دمحم 17
 ممّثل عف األساتذة المساعديف بف نعـو فاطمة الزىراء 18
 مسؤوؿ المكتبة فراجي فضيمة 19

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ



  2021-الرابعالثالثي -النشرة الرسمية                      -مديرية الشؤون القانونية-                     وزارة التعميم العالي والبحث العممي   608

 

  2019أكتوبر  30المؤرخ في  1872يعدل القرار رقم ، 2021سمبر دي 30مؤرخ في  1450قــرار رقم 
المحدد لمقائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـم عمـم النـفس وعمـوم التربية بكميـة العموم اإلنسانية 

 معسكر-بجامعة مصطفى اسطمبولي واالجتماعية
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2021يوليو سنة  07الموافق  1442ذو القعدة عاـ  26المؤّرخ في  281-21رئاسي رقـ بمقتضى المرسوـ ال -

 .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة
 غشت سنة 23الموافق  1424جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .ىا، المعّدؿ والمتّمـالذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسير  2003
 2009يناير سنة  4الموافق  1430محّرـ عاـ  7المؤرخ في  12-09وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .والمتضمف إنشاء جامعة معسكر، المعّدؿ والمتّمـ
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .دد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العمميالذي يح
المحدد لمقائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ  2019أكتوبر  30المؤرخ في  1872وبموجب القرار رقـ   -

 .عمـ النفس وعمـو التربية بكػمية العمـو اإلنسانية و االجتماعية بجامعة معسكر
بكمية العموـ اإلنسانية  ذة بالمجنة العممية لقسـ عمـ النفس وعمـو التربيةوبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األسات -

 .2019جويمية  08معسكر المؤّرخ في -واالجتماعية بجامعة مصطفى اسطمبولي
 ُيـقـــــّرر

يػة  ييدؼ ىذا القرار إلػى تعػديل القائمػة االسػمية ألعضػاء المجنػة العمميػة لقسػـ عمػـ الػنفس وعمػـو الترب المادة األولى:
 معسكر.-بكػمية العمـو اإلنسانية و االجتماعية بجامعة مصطفػى اسطمبولي

تحػػػدد القائمػػػة االسػػػمية ألعضػػػاء المجنػػػة العمميػػػة لقسػػػـ عمػػػـ الػػػنفس وعمػػػـو التربيػػػة بكميػػػة العمػػػـو اإلنسػػػانية  :2المـــادة 
 معسكر، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.-واالجتماعية بجامعة مصطفى اسطمبولي

 معسكر، كل فيما يخصو، بتطبيق-يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف ومدير جامعة مصطفى اسطمبولي :3المادة 
 أحكاـ ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

 

 2021ديسمبر  30 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 نأ.د عبد الباقي بن زيا
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

المحدد لمقائمة  2019أكتوبر  30المؤرخ في  1872الذي يعدل القرار رقم  2021ديسمبر  30المؤرخ في  1450ممحــق بالقـرار رقـم 
 معسكر -بجامعة مصطفى اسطمبولي ء المجنة العممية لقسـم عمـم النـفس وعمـوم التربية بكميـة العموم اإلنسانية واالجتماعيةاالسمية ألعضا

 

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجنة العممية لمقسـ قدي سومية 1
 رئيس القسـ وزاني دمحم 2
 أستاذ  بف مصمودي عمي 3
 ضر قسـ "أ"أستاذ محا لعجيالت يوسف 4
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 أستاذ محاضر قسـ "أ" شعنبي يوسف 5
 أستاذ محاضر قسـ "ب" بحرة كريمة 6
 أستاذ مساعد قسـ "أ" ميييروزوقار حميمة 7
 أستاذ مساعد قسـ "أ" بشار بسكالؿ 8
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  2019أكتوبر  30المؤرخ في  1873يعدل القرار رقم ، 2021ديسمبر  30مؤرخ في  1451قــرار رقم 
 المحدد لمقائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـم الفمسفة بكميـة العموم اإلنسانية واالجتماعية 

 معسكر -بجامعة مصطفى اسطمبولي
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2021يوليو سنة  07الموافق  1442ذو القعدة عاـ  26ي المؤّرخ ف 281-21بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة
 غشت سنة 23الموافق  1424جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .الذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ 2003
 2009يناير سنة  4الموافق  1430محّرـ عاـ  7المؤرخ في  12-09تضى المرسوـ التنفيذي رقـ وبمق -

 .والمتضمف إنشاء جامعة معسكر، المعّدؿ والمتّمـ
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .عالي والبحث العمميالذي يحدد صالحيات وزير التعميـ ال
المحدد لمقائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ  2019أكتوبر  30المؤرخ في  1873وبموجب القرار رقـ   -

 .الفمسفة بكػمية العمـو اإلنسانية و االجتماعية بجامعة معسكر
وـ اإلنسانية واالجتماعية وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ الفمسفة بكمية العم -

 .2019جويمية  08معسكر المؤّرخ في -بجامعة مصطفى اسطمبولي
 

 ُيـقـــــّرر
 

ــى: ييػػدؼ ىػػذا القػػرار إلػػى تعػػديل القائمػػة االسػػمية ألعضػػاء المجنػػة العمميػػة لقسػػـ الفمسػػفة  بكػػػمية العمػػـو  المــادة األول
 معسكر.-اإلنسانية و االجتماعية بجامعة مصطفػى اسطمبولي

تحدد القائمة االسػمية ألعضػاء المجنػة العمميػة لقسػـ الفمسػفة بكميػة العمػـو اإلنسػانية و االجتماعيػة بجامعػة  :2لمادة ا
 معسكر، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.-مصطفى اسطمبولي

 تطبيقمعسكر، كل فيما يخصو، ب-يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف ومدير جامعة مصطفى اسطمبولي :3المادة 
 أحكاـ ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

 

 2021ديسمبر  30 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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  2019أكتوبر  30المؤرخ في  1873الذي يعدل القرار رقم  2021ديسمبر  30المؤرخ في  1451 ممحــق بالقـرار رقـم
 المحدد لمقائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـم الفمسفة بكميـة العموم اإلنسانية واالجتماعية

 معسكر-ليبجامعة مصطفى اسطمبو 
 

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجنة العممية لمقسـ الزاوش يمينة 1
 رئيس القسـ عقوف مميكة 2
 أستاذ  حمادي ىواري  3
 أستاذ محاضر قسـ "أ" خديـ أسماء 4
 أستاذ محاضر قسـ "أ" بف عودة أمينة 5
 أستاذ محاضر قسـ "ب" اليزيد جميمة 6
 اعد قسـ "أ"أستاذ مس خموات حميمة 7

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحّدد  2020جويمية  29المؤرخ في  574يعدل القرار رقم ، 2021ديسمبر  30مؤرخ في  1452قــرار رقم 

 2البميدة-ي لونيسيلمقائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم المغة الفرنسية بكمية اآلداب والمغات بجامعة عم
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2021يوليو سنة  07الموافق  1442ذو القعدة عاـ  26المؤّرخ في  281-21بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة
 غشت سنة 23وافق الم 1424جمادى الثانية عاـ  24 المؤرخ في 279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .الذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ 2003
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
أبريل سنة  15الموافق  1434جمادى الثانية عاـ  4المؤرخ في  162-13وـ التنفيذي رقـ وبمقتضى المرس -

 .2والمتضمف إنشاء جامعة البميدة 2013
االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ  المحدد لمقائمة 2020جويمية  29المؤرخ في  574وبموجب القرار رقـ   -

 .2البميدة-عمي لونيسيبكمية اآلداب والمغات بجامعة  الفرنسية المغة
بكمية اآلداب والمغات بجامعة عمي  الفرنسية وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ المغة -

 .2021نوفمبر  28المؤّرخ في  2البميدة-لونيسي 
 

 ُيـقـــــّرر
 

بكمية اآلداب  الفرنسية ة العممية لقسـ المغةييدؼ ىذا القرار إلى تعديل القائمة االسمية ألعضاء المجن المادة األولى:
 .2البميدة-والمغات بجامعة عمي لونيسي

بكميػػة اآلداب والمغػػات بجامعػػة عمػػي  الفرنسػػية تحػػدد القائمػػة االسػػمية ألعضػػاء المجنػػة العمميػػة لقسػػـ المغػػة :2المــادة 
 ، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.2البميدة-لونيسي
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ىػذا  ، كػل فيمػا يخصػو، بتطبيػق2البميػدة-لعاـ لمتعمػيـ والتكػويف ومػدير جامعػة عمػي لونيسػييكمف المدير ا :3المادة 
 القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

 2021ديسمبر  30 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

  2020جويمية  29المؤرخ في  574الذي يعدل القرار رقم  2021ديسمبر  30المؤرخ في  1452ممحــق بالقـرار رقـم 
 2البميدة-لمغة الفرنسية بكمية اآلداب والمغات بجامعة عمي لونيسيالمحّدد لمقائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم ا

 

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجنة العممية لمقسـ أيت دحماف كريمة 1
 رئيس القسـ زياف نسيبة 2
 أستاذ محاضر قسـ "أ" بداؾ ذىبية 3
 أستاذ محاضر قسـ "أ" صحراوي سيدعمي 4
 قسـ "أ" أستاذ محاضر حمداد شناز 5
 أستاذ محاضر قسـ "ب" بوزنادة ليمى 6
 أستاذ مساعد قسـ "أ" حشادي سمير 7
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ميندس شيادة لنيل البيداغوجي البرنامج يحّدد، 2021ديسمبر  30مؤرخ في  1453قــرار رقم 
 بالمدرسة العميا في  لذكاء االصطناعي وعموم البياناتا ، تخصصاالعالم اآلليفي دولة

 عموم وتكنولوجيات االعالم اآللي والرقمنة
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضّمف  1999أبريل سنة  4الموافق  1419ذي الحجة عاـ  18المؤّرخ في  05-99بمقتضى القانوف رقـ  -

 .لمعّدؿ والمتّمـا القانوف التوجييي لمتعميـ العالي،
تنظيـ  والمتضمف 1971 سنة غشت 25 الموافق 1391عاـ  رجب في المؤّرخ 71-219 رقـ وبمقتضى المرسـو -

 .الدروس لمحصوؿ عمى شيادة ميندس، المعدؿ والمتمـ
 2021 يوليو سنػة 7الموافق  1442ذي القعدة عاـ  26المػؤرخ في  281-21وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 تعييف أعضاء الحكومة، المعدؿ. ضمفوالمت
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األّوؿ عاـ  18المؤّرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 ير التعميـ العالي والبحث العممي.الذي يحدد صالحيات وز 
 2020 سنة شتغ 22 الموافق 1442عاـ   محـر 3في  المؤّرخ 235 -20 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ -

 نولوجيات اإلعالـ اآللي والرقمنة.إنشاء مدرسة عميا في عموـ وتك  والمتضمف
في  عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لممدارس العميا في الرياضيات واالعالـ اآللي، المؤرخ ناءً ب -

 .2021أكتوبر 07
 ُيـقـــــّرر
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ـــــى: لػػػػذكاء "ا تخصػػػػص "االعػػػػالـ اآللػػػػي"لنيػػػػل شػػػػيادة مينػػػػدس دولػػػػة فػػػػي يحػػػػّدد البرنػػػػامج البيػػػػداغوجي  المــــادة األول
بالمدرسة العميا في عمػوـ وتكنولوجيػات اإلعػالـ اآللػي والرقمنػة، طبقػا لممحػق " االصطناعي وعموـ البيانات

 ىذا القرار.
ي عمػػػـو تطبػػػق أحكػػػاـ ىػػػذا القػػػرار عمػػػى دفعػػػات الطمبػػػة المسػػػجميف فػػػي الطػػػور الثػػػاني بالمدرسػػػة العميػػػا فػػػ :2المـــــادة 

 .2022-2021 وتكنولوجيات اإلعالـ اآللي والرقمنة، ابتداءا مف السنة الجامعية
يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف ومدير المدرسة العميا في عمـو وتكنولوجيات اإلعػالـ اآللػي والرقمنػة،  :3المــادة 

 تعميـ العالي والبحث العممي.كّل فيما يخّصو، بتطبيق ىذا القرار الذي ينشر في النشرة الرسمية لم
 2021ديسمبر  30 فيحرر بالجزائر 

 وزير التعميم العالي والبحث العممي
 أ.د عبد الباقي بن زيان

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 في اإلعالم األلي الذي يحّدد البرنامج البيداغوجي لنيل شيادة ميندس دولة 2021ديسمبر  30المؤرخ في  1453ممحق القرار رقم 
 بالمدرسة العميا في عموم وتكنولوجيا اإلعالم اآللي والرقمنة ببجاية تخصص "الذكاء االصطناعي وعموم البيانات"  

 

 انضُت األونً يٍ انطىر انثاٍَ:
 

    1انضذاصٍ  س  
 

 

    

 وحذة انتعهُى

انحجى 

انضاعٍ 

 انضذاصٍ 

 انحجى انضاعٍ األصبىعٍ

 األرصذة انًعايم

 َىع انتقُُى

أعًال  يحاضرة

 يىجهت

أعًال 

 تطبُقُت

أعًال 

 أخري

 ايتحاٌ يتىاصم

          وحذاث انتعهُى األصاصُت    

   9 5  40صا06   00عب03   00عب03   00عب03   00عب235  11.و ث أ 

 %60 %40 5 3 03 عب 40  30عب01   30عب01   30عب01   30عب122  ٔظبَ اٌزشغًُ

 %60 %40 4 2 03 عب 00  30عب01   30عب01   30عب01   30عب112   1اٌشجىبد

      9 5  40صا05   30عب01   00عب03   00عب03   30صا197  .21و ث أ 

 %60 %40 5 3 03 عب 40  30بع01   30عب01   30عب01   30عب122  لىاػذ اٌّؼطُبد

 %60 %40 4 2 02 عب 00   30عب01   30عب01   00عب75  هٕذعخ اٌجشِدُبد

          وحذاث انتعهُى انًُهجُت

   9 6  00صا06   30عب01   30عب04   30صا04   30صا247  11.و ث و 

 %60 %40 3 2 02 عب 00  30عب01   30عب01   30عب01   30عب97   1اٌجحش اٌؼٍُّبرٍ

 %60 %40 3 2 02 عب 00   30عب01   30عب01   00عب75  اٌؼٍُّبد اٌؼشىائُخ ولىائُ االٔزظبس

 %60 %40 3 2 02 عب 00   30عب01   30عب01   00عب75  ٔظشَخ اٌٍغبد

          وحذة انتعهُى األقفقُت

   3 1 02 عب 10    30صا01   00صا55  1 1.و ث أ ف

 %100  3 1 02 عب 10    30عب01   00عب55   1مُٕخاٌٍغخ اإلٔدٍُضَخ اٌز

   30 17  30صا307   00صا90   30صا157   00صا180   00صا735  1يجًىع انضذاصٍ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 انضُت األونً يٍ انطىر انثاٍَ:
 

 2 س انضذاصٍ 
 

 وحذة انتعهُى

انحجى 

انضاعٍ 

 ضذاصٍ ان

 انحجى انضاعٍ األصبىعٍ

 األرصذة انًعايم

 َىع انتقُُى

أعًال  يحاضرة

 يىجهت

أعًال 

 تطبُقُت

أعًال 

 أخري

 ايتحاٌ يتىاصم

          وحذاث انتعهُى األصاصُت    

   8 4  00صا04   30صا01   00صا03   00صا03   30صا172  .12و ث أ 

 %60 %40 4 2  00عب02    30عب01   30عب01   00عب75  اٌّؼّبسَبد اٌّىصػخ واٌحغبة اٌّىثف

 %60 %40 4 2  00عب02   30عب01   30عب01   30عب01   30عب97   2 اٌشجىبد

      10 6  20صا07   00صا03   00صا03   00صا03   00صا245  .22و ث أ 

 %60 %40 5 3  40عب03   30عب01   30عب01   30عب01   30صا122  اٌزوبء اإلططٕبػٍ

 %60 %40 5 3  40عب03   30عب01   30عب01   30عب01   30صا122  أِٓ رىٕىٌىخُب اٌّؼٍىِبد
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          وحذاث انتعهُى انًُهجُت

   9 6  00صا06    30صا04   30صا04   00صا225  .12و ث و 

 %60 %40 3 2  00عب02    30عب01   30عب01   00عب75   2اٌجحش اٌؼٍُّبرٍ

 %60 %40 3 2  00عب02    30عب01   30عب01   00عب75  عُّخاألعبٌُت اٌش

 %60 %40 3 2  00عب02    30عب01   30عب01   00عب75  اٌزحًٍُ اٌشلٍّ

          وحذة انتعهُى االصتكشاقفُت

   3 1  10صا02     30صا01   00صا55  .2 1 و ث إ

 %100  3 1  10عب02     30عب01   00عب55  اٌّمبوالرُخ واٌششوبد إٌبشئخ فٍ اٌشلّٕخ

   30 17 292 صا 30  30صا67   30صا157   00صا180   30صا697  2يجًىع انضذاصٍ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يٍ انطىر انثاٍَ: انضُت انثاَُت
 

 

    

 3 س انضذاصٍ 
 

 

    

 وحذة انتعهُى

انحجى 

انضاعٍ 

 انضذاصٍ 

 جى انضاعٍ األصبىعٍانح

 األرصذة انًعايم

 َىع انتقُُى

أعًال  يحاضرة

 يىجهت

أعًال 

 تطبُقُت

أعًال 

 أخري

 ايتحاٌ يتىاصم

          وحذاث انتعهُى األصاصُت    

   9 5  20صا07   30صا01   00صا03   00صا03   00صا223  .13و ث أ 

 %60 %40 5 3  40عب03   30عب01   30عب01   30عب01   00عب123  أعظ ػٍُ اٌجُبٔبد

 %60 %40 4 2  40عب03    30عب01   30عب01   00عب100  رؼمُذ اٌّشبوً

      9 5  20صا07   30صا01   00صا03   00صا03   30صا222  .23و ث أ 

 %60 %40 5 3  40عب03   30عب01   30عب01   30عب01   30عب122  لىاػذ اٌجُبٔبد اٌّزمذِخ

 %60 %40 4 2  40عب03    30عب01   30عب01   00عب100  ِحهٕذعخ اٌجشا

          وحذاث انتعهُى انًُهجُت

   9 6  00صا06   00صا03   30صا01   30صا04   00صا225  .13و ث و 

 %60 %40 3 2  50عب01   30عب01    30عب01   30عب72  اٌحىعجخ اٌغحبثُخ

 %60 %40 3 2  00عب02   30عب01    30عب01   00عب75  لُبدح و رغُُش اٌّشبسَغ

 %60 %40 3 2  10عب02    30عب01   30عب01   30عب77  رحًٍُ اٌجُبٔبد

          وحذة انتعهُى األقفقُت

   3 1  10صا02    30صا01    00صا55  .3 1و ث أ ف 

 %60 %40 3 1  10عب02    30عب01    00عب55   2 اٌٍغخ اإلٔدٍُضَخ اٌزمُٕخ

   30 17  00صا343   00صا90   00صا135   30صا157   30صا725  3نضذاصٍ يجًىع ا
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يٍ انطىر انثاٍَ: انضُت انثاَُت
 

 4س انضذاصٍ 
 

 

    

 وحذة انتعهُى

انحجى 

انضاعٍ 

 انضذاصٍ 

 انحجى انضاعٍ األصبىعٍ

 األرصذة انًعايم

 انتقُُى َىع

أعًال  يحاضرة

 يىجهت

أعًال 

 تطبُقُت

أعًال 

 أخري

 ايتحاٌ يتىاصم

          وحذاث انتعهُى األصاصُت    

   9 5  00صا06   00صا03   30صا01   30صا04   00صا225  .14و ث أ 

 %60 %40 6 3  00عب04   30عب01   30عب01   00عب03   00عب150  اٌزؼٍُ االٌٍ

 %60 %40 3 2  00عب02   30عب01    30عب01   00عب75  بٔبد واٌجُبٔبد اٌؼخّخِغزىدع اٌجُ

   9 5  00صا06   00صا03   00صا03   00صا03   00صا225  .24و ث أ 

 %60 %40 4 2  00عب03   30عب01   30عب01   30عب01   30عب112  لىاػذ اٌجُبٔبد اٌّىصػخ

 %60 %40 5 3  00عب03   30عب01   30عب01   30عب01   30عب112  هٕذعخ اٌّؼشفخ

          وحذاث انتعهُى انًُهجُت

   9 6  00صا06   00صا03   30صا01   30صا04   00صا225  .14و ث و 

 %60 %40 3 2  00عب02    30عب01   30عب01   00عب75  إحظبئُبد ِزمذِخ

 %60 %40 3 2  00عب02   30عب01    30عب01   00عب75  أعبط ِؼبٌدخ اٌظىس

 %60 %40 3 2  00عب02   30عب01    30عب01   00عب75  اٌغالعً اٌضُِٕخ

          وحذة انتعهُى االصتكشاقفُت

   3 1  00صا03     30صا01   30صا67  .4 1و ث إ  

 %100  3 1  00عب03     30عب01   30عب67  رىٕىٌىخُب اٌشلّٕخ فٍ إٌّظّبد

   30 17  00صا315   00صا135   00صا90   30صا202   30صا742  4يجًىع انضذاصٍ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 



  2021-الرابعالثالثي -النشرة الرسمية                      -مديرية الشؤون القانونية-                     وزارة التعميم العالي والبحث العممي   614

 

 يٍ انطىر انثاٍَ: انضُت انثانثت
 

 5 س انضذاصٍ 
 

 

    

 وحذة انتعهُى

انحجى 
انضاعٍ 
 انضذاصٍ 

 انحجى انضاعٍ األصبىعٍ

 األرصذة انًعايم
 َىع انتقُُى

ًال أع يحاضرة
 يىجهت

أعًال 
 تطبُقُت

أعًال 
 أخري

 ايتحاٌ يتىاصم

          وحذاث انتعهُى األصاصُت    

   10 6  40صا07   00صا03   00صا03   00صا03   00صا250   .15و ث أ 

 %60 %40 5 3  40عب03   30عب01   30عب01   30عب01   30عب122  اٌزؼٍُ اٌؼُّك

 %60 %40 5 3  00عب04   30عب01   30عب01   30عب01   30عب127  اٌزؼٍُ اٌّؼضص

   9 5  40صا05   00صا03   30صا01   00صا03   30صا197   .25و ث أ 
 %60 %40 5 3  40عب03   30عب01   30عب01   30عب01   30عب122  اٌزؼشف ػًٍ األشىبي ٌزحًٍُ اٌظىس

 %60 %40 4 2  00عب02   30عب01    30عب01   00عب75  اٌّؼبٌدخ اٌُِخ ٌٍغخ

          وحذاث انتعهُى انًُهجُت

   8 4  00صا04   00صا03    00صا03   00صا150   .15و ث و 

 %60 %40 4 2  00عب02   30عب01    30عب01   00عب75  روبء األػّبي

 %60 %40 4 2  00عب02   30عب01    30عب01   00عبNoSQL   75لىاػذ اٌجُبٔبد

          شاقفُتوحذة انتعهُى االصتك

   3 1  00صا02     30صا01   30صا52  .5 1و ث إ  

 %100  3 1  00عب02     30عب01   30عب52  األخالق فٍ اٌزوبء االططٕبػٍ

   30 16  00صا290   00صا135   30صا67   30صا157   00صا650  5يجًىع انضذاصٍ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يٍ انطىر انثاٍَ: انضُت انثانثت

 

 

    

 6 س انضذاصٍ 
 

 وحذة انتعهُى

انحجى 
انضاعٍ 
 انضذاصٍ 

 انحجى انضاعٍ األصبىعٍ

 األرصذة انًعايم
 َىع انتقُُى

أعًال  يحاضرة
 يىجهت

أعًال 
 تطبُقُت

أعًال 
 أخري

 ايتحاٌ يتىاصم

          انتعهُى األصاصُتوحذة     

   30 30      00صا450   .16و ث أ 

   30 30      00عب450  اػذاد ِزوشح ِهٕذط

   30 30      00صا450  6يجًىع انضذاصٍ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ميندس دولة شيادة لنيل البيداغوجي البرنامج يحّدد، 2021ديسمبر  30مؤرخ في  1454قــرار رقم 

 بالمدرسة العميا في عموم وتكنولوجيات االعالم اآللي والرقمنة "األمن السيبراني" تخصص" االعالم اآللي"في
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضّمف  1999أبريل سنة  4الموافق  1419ذي الحجة عاـ  18المؤّرخ في  05-99بمقتضى القانوف رقـ  -

 .المعّدؿ والمتّمـ لعالي،القانوف التوجييي لمتعميـ ا
تنظيـ  والمتضمف 1971 سنة غشت 25 الموافق 1391عاـ  رجب في المؤّرخ 71-219 رقـ وبمقتضى المرسـو -

 الدروس لمحصوؿ عمى شيادة ميندس، المعدؿ والمتمـ،
 2021 يوليو سنػة 7الموافق  1442ذي القعدة عاـ  26المػؤرخ في  281-21وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة، المعدؿ،
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األّوؿ عاـ  18المؤّرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 2020 سنة غشت 22 افقالمو  1442عاـ   محـر 3في  المؤّرخ 235 -20 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ -

 .إنشاء مدرسة عميا في عموـ وتكنولوجيات اإلعالـ اآللي والرقمنة  والمتضمف
في  عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لممدارس العميا في الرياضيات واالعالـ اآللي، المؤرخ بناءً  -

 .2021أكتوبر 07
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 ُيـقـــــّرر
 

 "األمػف السػيبراني"، تخصػص "االعالـ اآللي"بيداغوجي لنيل شيادة ميندس دولة في يحّدد البرنامج ال المادة األولـى:
 بالمدرسة العميا في عمـو وتكنولوجيات اإلعالـ اآللي والرقمنة، طبقا لممحق ىذا القرار.

 تطبػػػق أحكػػػاـ ىػػػذا القػػػرار عمػػػى دفعػػػات الطمبػػػة المسػػػجميف فػػػي الطػػػور الثػػػاني بالمدرسػػػة العميػػػا فػػػي عمػػػوـ :2المـــــادة 
 .2022-2021وتكنولوجيات اإلعالـ اآللي والرقمنة، ابتداءا مف السنة الجامعية

يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف ومدير المدرسة العميا في عمـو وتكنولوجيات اإلعػالـ اآللػي والرقمنػة،  :3المــادة 
 لعالي والبحث العممي.كّل فيما يخّصو، بتطبيق ىذا القرار الذي ينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ ا

 2021ديسمبر  30 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 الذي يحدد البرنامج البيد اغو جي لنيل شيادة ميندس دولة في اإلعالم اآللي 2021ديسمبر  30مؤرخ في ال 1454ممحق القرار رقم 
 بالمدرسة العميا في عموم وتكنولوجيا اإلعالم اآللي والرقمنة ببجاية تخصص "األمن السيبراني"

 

 انضُت األونً يٍ انطىر انثاٍَ:
 

 

    

 1انضذاصٍ س
 

 

    

 وحذة انتعهُى

جى انح

انضاعٍ 

 انضذاصٍ 

 انحجى انضاعٍ األصبىعٍ

 األرصذة انًعايم

 َىع انتقُُى

أعًال  يحاضرة

 يىجهت

أعًال 

 تطبُقُت

أعًال 

 أخري

 ايتحاٌ يتىاصم

          وحذاث انتعهُى األصاصُت

   9 5 40صا06 00عب03 00عب03 00عب03  00عب235 11.و ث أ 

 %60 %40 5 3 03عب 40 30عب01 30عب01 30عب01 30عب122 ٔظبَ اٌزشغًُ

 %60 %40 4 2 03 عب 00 30عب01 30عب01 30عب01 30عب112 1اٌشجىبد

   9 5  40صا05  30عب01 00عب03 00عب03 30صا197 .21و ث أ 

 %60 %40 5 3 03 عب 40 30عب01 30عب01 30عب01 30عب122 لىاػذ اٌّؼطُبد

 %60 %40 4 2 02 عب 00  30عب01 30عب01 00عب75 هٕذعخ اٌجشِدُبد

          وحذاث انتعهُى انًُهجُت

   9 6  00صا06  30عب01 30عب04 30صا04 30صا247 11.و ث و 

 %60 %40 3 2 02 عب 00 30عب01 30عب01 30عب01 30عب97 1اٌجحش اٌؼٍُّبرٍ

 %60 %40 3 2 02 عب 00  30عب01 30عب01 00عب75 اٌؼٍُّبد اٌؼشىائُخ ولىائُ االٔزظبس

 %60 %40 3 2 02 عب 00  30عب01 30عب01 00عب75 بدٔظشَخ اٌٍغ

          وحذة انتعهُى األقفقُت

   3 1 02 عب 10   30صا01 00صا55 11.و ث أ ف

 %100  3 1 02 عب 10   30عب01 00عب55 1اٌٍغخ اإلٔدٍُضَخ اٌزمُٕخ

   30 17  30صا20  00صا06 30صا10 00صا12 00صا735 1يجًىع انضذاصٍ 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 انضُت األونً يٍ انطىر انثاٍَ:
 

 2انضذاصٍ س
 

 

    

 وحذة انتعهُى

انحجى 

انضاعٍ 

 انضذاصٍ 

 انحجى انضاعٍ األصبىعٍ

 األرصذة انًعايم

 َىع انتقُُى

أعًال  اضرةيح

 يىجهت

أعًال 

 تطبُقُت

أعًال 

 أخري

 ايتحاٌ يتىاصم

          وحذاث انتعهُى األصاصُت

   8 4 00صا04  30صا01  00صا03 00صا03 30صا172 .12و ث أ 

 %60 %40 4 2  00عب02   30عب01 30عب01 00عب75 اٌّؼّبسَبد اٌّىصػخ و اٌحغبة اٌّىثف

 %60 %40 4 2  00عب02  30عب01 30عب01 30عب01 30عب97  2 اٌشجىبد

   10 6 20صا07  00صا03 00صا03 00صا03 00صا245 .22و ث أ 

 %60 %40 5 3  40عب03  30عب01 30عب01 30عب01 30صا122 اٌزوبء اإلططٕبػٍ

 %60 %40 5 3  40عب03  30عب01 30عب01 30عب01 30صا122 أِٓ رىٕىٌىخُب اٌّؼٍىِبد

          وحذاث انتعهُى انًُهجُت

   9 6 00صا06   30صا04 30صا04 00صا225 .12و ث و 

 %60 %40 3 2  00عب02   30عب01 30عب01 00عب75 2اٌجحش اٌؼٍُّبرٍ
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 %60 %40 3 2  00عب02   30عب01 30عب01 00عب75 األعبٌُت اٌشعُّخ

 %60 %40 3 2  00عب02   30عب01 30عب01 00عب75 اٌزحًٍُ اٌشلٍّ

          قفُتوحذة انتعهُى االصتكشا

   3 1 10صا02   30صا01 00صا55 .12و ث إ
 %100  3 1  10عب02    30عب01 00عب55 اٌّمبوالرُخ واٌششوبد إٌبشئخ فٍ اٌشلّٕخ

   30 17 19صا 30 30صا04 30صا10 00صا12 30صا697 2يجًىع انضذاصٍ 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 انضُت انثاَُت يٍ انطىر انثاٍَ:
 

 

    

 3 انضذاصٍ س
 

 

    

 وحذة انتعهُى

انحجى 

انضاعٍ 

 انضذاصٍ 

 انحجى انضاعٍ األصبىعٍ

 األرصذة انًعايم

 َىع انتقُُى

أعًال  يحاضرة

 يىجهت

أعًال 

 تطبُقُت

أعًال 

 أخري

 ايتحاٌ صميتىا

          وحذاث انتعهُى األصاصُت

   9 5 20صا07  30صا01 00صا03 00صا03 00صا223  .13و ث أ 

 %60 %40 5 3 40عب03 30عب01 30عب01 30عب01 00عب123  أعظ ػٍُ اٌجُبٔبد

 %60 %40 4 2 40عب03  30عب01 30عب01 00عب100  رؼمُذ اٌّشبوً

   9 5 20صا07  30صا01 00صا03 00صا03 30صا222 .23و ث أ 

 %60 %40 5 3 40عب03 30عب01 30عب01 30عب01 30عب122  لىاػذ اٌجُبٔبد اٌّزمذِخ

 %60 %40 4 2 40عب03  30عب01 30عب01 00عب100  هٕذعخ اٌجشاِح

          وحذاث انتعهُى انًُهجُت

   9 6 00صا06  00صا03 30صا01 30صا4  00صا225  .13و ث و 

 %60 %40 3 2 50عب01 30عب01  30عب01 30عب72  ُخاٌحىعجخ اٌغحبث

 %60 %40 3 2 00عب02 30عب01  30عب01 00عب75  لُبدح و رغُُش اٌّشبسَغ

 %60 %40 3 2 10عب02  30عب01 30عب01 30عب77  رحًٍُ اٌجُبٔبد

          وحذة انتعهُى األقفقُت

   3 1 10صا02   30صا01  00صا55  .13و ث أ ف 

 %60 %40 3 1 10عب02  30عب01  00عب55  2 ٍُضَخ اٌزمُٕخاٌٍغخ اإلٔد

   30 17 50صا22  00صا06  00صا09  30صا0  30صا725 3يجًىع انضذاصٍ 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 ٍ انطىر انثاٍَ:انضُت انثاَُت ي
 

 

    

 4انضذاصٍ س
 

 وحذة انتعهُى

انحجى 

انضاعٍ 

 انضذاصٍ 

 انحجى انضاعٍ األصبىعٍ

 األرصذة انًعايم

 َىع انتقُُى

أعًال  يحاضرة

 يىجهت

أعًال 

 تطبُقُت

أعًال 

 أخري

 ايتحاٌ يتىاصم

          وحذاث انتعهُى األصاصُت

   10 6 20صا  07 30صا  01 00صا  03 00صا  03 30صا  222 .14و ث أ 

30عب  01  30عب 122 اٌزؼٍُ االٌٍ 30عب  01  30عب  01  40عب03    3 5 40% 60% 

30عب  01 00عب 100 األعبٌُت اٌشعُّخ ٌألِٓ 30عب  01  40عب  03    3 5 40% 60% 

   8 4 20صا  07 00صا  03 30صا  01 00صا  03 30صا  222 .24و ث أ 

30عب  01 00عب 100 إداسح إٌظبَ واٌشجىخ 30عب  01    %60 %40 4 2  40عب  03 

30عب  01 30عب  122 اٌزشفُش اٌّزمذَ 30عب  01  30عب  01  40عب  03   2 4 40% 60% 

          وحذاث انتعهُى انًُهجُت

   9 6 00صا 09 00صا  03 30صا  01 30صا  04 00صا 270 .14و ث و 

30عب  01 00عب 90 أِٓ اٌشجىخ 30عب  01   00عب 03   2 3 40% 60% 

30عب  01 00عب 90 أِٓ أٔظّخ اٌزشغًُ 30عب  01   00عب 03   2 3 40% 60% 

30عب  01 00عب 90 رذلُك أِٓ ٔظُ اٌّؼٍىِبد 30عب  01  00عب 03    2 3 40% 60% 

          وحذاث انتعهُى االصتكشاقفُت

   3 2 00صا 03   30صا  01 30صا 67 .14و ث إ  

30عب  01 30عب 67 ِزشَخاٌجُبٔبد اٌجُى 00عب 03     2 3  100% 

   30 18 40صا26 30صا 07 00صا 06 00صا 12 30صا782     4يجًىع انضذاصٍ 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 ىر انثاٍَ:انضُت انثانثت يٍ انط
 

 5انضذاصٍ س
 

 وحذة انتعهُى

انحجى 

انضاعٍ 

 انضذاصٍ 

 انحجى انضاعٍ األصبىعٍ

 األرصذة انًعايم

 َىع انتقُُى

أعًال  أعًال يىجهت يحاضرة

 تطبُقُت

 ايتحاٌ يتىاصم أعًال أخري

          وحذاث انتعهُى األصاصُت

   10 6 20صا  07 00صا03 30صا01   00صا  03 30صا 222 1.5و ث أ 

30عب  01 00عب 100 أِٓ اٌجشِدُبد 30عب  01   40عب  03   3 5 40% 60% 
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30عب  01 30عب  122 أِٓ اٌجُٕخ اٌزحزُخ 30عب  01  30عب  01  40عب  03   3 5 40% 60% 

   9 5 20صا  07 30صا 01 30صا  01 00صا  03 00صا 200 2.5و ث أ 

30عب  01 00عب 100 إداسح اٌثمخ 30عب  01  40عب  03    3 5 40% 60% 

30عب  01 00عب 100 رمُٕخ اٌزغًٍ واٌذفبع 30عب  01   40عب  03   2 4 40% 60% 

          وحذاث انتعهُى انًُهجُت

   8 4 40صا 05 00صا  03 30صا  01 00صا  03 30صا 197 1.5و ث و 

30عب  01 00عب 75 إخفبء هىَخ اٌجُبٔبد 30عب  01  00عب 02     2 4 40% 60% 

30عب  01 30عب  122 اٌمشطٕخ األخاللُخ 00عب  03   40عب  03   2 4 40% 60% 

          وحذاث انتعهُى االصتكشاقفُت

   3 2 40صا02   30صا  01 30صا 62 1.5و ث إ  

30عب  01 30عب 62 اٌغُبعبد األُِٕخ واٌدىأت اٌمبٔىُٔخ 40عب02      2 3  100% 

   30 17 00صا  23 30صا 07 30صا 04 30صا  10 30صا 682 5يجًىع انضذاصٍ 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 انضُت انثانثت يٍ انطىر انثاٍَ:

 

 6انضذاصٍ س
 

 
 األرصذة انًعايم انحجى انضاعٍ

 15 07  00عب 300 ػًّ خبص

 10 05 00عب220 رذسَت اٌششوخ

 05 03 00عب 80 رأؽُش

 30 15 00صا600 6يجًىع انضذاصٍ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ميندس دولة شيادة لنيل البيداغوجي البرنامج يحّدد، 2021ديسمبر  30مؤرخ في  1455قــرار رقم 

 بالمدرسة الوطنية العميا لإلعالم اآللي" األنظمة الذكية والبيانات"تخصص  "ياالعالم اآلل"في  
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضّمف  1999أبريل سنة  4الموافق  1419ذي الحجة عاـ  18المؤّرخ في  05-99بمقتضى القانوف رقـ  -

 .المعّدؿ والمتّمـ القانوف التوجييي لمتعميـ العالي،
 والمتضمف 1971 سنة غشت 25 الموافق 1391عاـ  رجب 4في  المؤّرخ 71- 219 رقـ مقتضى المرسـووب -

 عمى شيادة ميندس، المعدؿ والمتمـ.تنظيـ الدروس لمحصوؿ 
 2021 يوليو سنػة 7الموافق  1442ذي القعدة عاـ  26المػؤرخ في  281-21وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 ومة، المعدؿ.ضمف تعييف أعضاء الحكالمت
 2008 سنة يوليو 14 الموافق 1429عاـ   رجب 11 في المؤّرخ220-08 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ   -

 ـ اآللي إلى مدرسة خارج الجامعة.تحويل المعيد الوطني لمتكويف في االعال المتضمف
 2013يناير سنة  30فق الموا 1434ربيع األّوؿ عاـ  18المؤّرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 ير التعميـ العالي والبحث العممي.الذي يحدد صالحيات وز 
في  عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لممدارس العميا في الرياضيات واالعالـ اآللي، المؤرخ بناءً  -

 .2021أكتوبر 07
 ُيـقـــــّرر

 

األنظمػة الذكيػة "تخصػص  "االعػالـ اآللػي"دة مينػدس دولػة فػي يحػّدد البرنػامج البيػداغوجي لنيػل شػيا المادة األولــى:
 بالمدرسة الوطنية العميا لإلعالـ اآللي، طبقا لممحق ىذا القرار." والبيانات

تطبق أحكاـ ىذا القرار عمى دفعات الطمبة المسجميف فػي الطػور الثػاني بالمدرسػة الوطنيػة العميػا لإلعػالـ  :2المــادة 
 .2022-2021نة الجامعيةاآللي، ابتداءا مف الس
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يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف ومدير المدرسة الوطنية العميا لإلعالـ اآللي كّل فيما يخّصو، بتطبيق  :3المــادة 
 ىذا القرار الذي ينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

 2021ديسمبر  30 فيحرر بالجزائر 
 البحث العمميوزير التعميم العالي و 

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 ولةالذي يحّدد البرنامج البيداغوجي لنيل شيادة ميندس د 2021ديسمبر  30المؤرخ في  1455 ممحق القرار رقم 
 بالمدرسة الوطنية العميا لإلعالم اآللي" صص "األنظمة الذكية والبياناتفي االعالم االلي تخ

 

 انضُت األونً يٍ انطىر انثاٍَ:
 

 1انضذاصٍ  س
 

 

    

 وحذة انتعهُى

انحجى 

انضاعٍ 

 انضذاصٍ 

 انحجى انضاعٍ األصبىعٍ

 األرصذة انًعايم

 َىع انتقُُى

أعًال  يحاضرة

 يىجهت

ل أعًا

 تطبُقُت

أعًال 

 أخري

 ايتحاٌ يتىاصم

          وحذاث انتعهُى األصاصُت    

   9 9  00عب02 00عب02 00صا05 00صا09 )إج( 1.1.1و ث أ 

00عب03 00عب05 1نظام تشغٌل  00عب01  00عب01    5 5 40 % 60 % 

00عب02 00عب04 1الشبكات  00عب01  00عب01    4 4 40 % 60 % 

   9 9  00عب02 00عب03 00صا04 00صا09 )إج( 2.1.1و ث أ 

00عب02 00عب05 مدخل الى هندسة البرمجٌات 00عب01  00عب02    5 5 40 % 60 % 

00عب02 00عب04 نظرٌة لغات البرمجة وتطبٌماتها 00عب02     4 4 30 % 70 % 

          وحذاث انتعهُى انًُهجُت

   10 10   00عب04 00صا06 00صا10 )إج( 1.1و ث و 

00عب02 00عب04 حلٌل العدديالت 00عب02     4 4 30 % 70 % 

00عب02 00عب03 بحث عملٌاتً: منحنٌات وخوارزمٌات 00عب01     3 3 30 % 70 % 

00عب02 00عب03 تحلٌل المنظمات 00عب01     3 3 40 % 60 % 

          وحذة انتعهُى األقفقُت

   2 2   00عب02  00صا02 )إج( 1.1و ث أ ف

00عب02  00عب02 1 لغة انجلٌزٌة    2 2 60 % 40 % 

   30 30  00صا04 00صا11 00صا15 00صا30 1يجًىع انضذاصٍ 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 انضُت األونً يٍ انطىر انثاٍَ:

 

 2سانضذاصٍ   
 

 

    

 وحذة انتعهُى

انحجى 

انضاعٍ 

 انضذاصٍ 

 انحجى انضاعٍ األصبىعٍ

 األرصذة انًعايم

 َىع انتقُُى

أعًال  يحاضرة

 يىجهت

أعًال 

 تطبُقُت

أعًال 

 أخري

 ايتحاٌ يتىاصم

          وحذاث انتعهُى األصاصُت    

   11 11  00عب02 00عب04 00صا05 00صا11 )إج( 1.2.1و ث أ 

00عب02 00عب04 2تشغٌل  نظام 00عب01  00عب01    4 4 40 % 60 % 

00عب01 00عب03 2الشبكات  00عب01  00عب01    3 3 40 % 60 % 

00عب02 00عب04 معمارٌة 00عب02     4 4 40 % 60 % 

   10 10  00عب03 00عب03 00صا04 00صا10 )إج( 2.2.1و ث أ 

00بع02 00عب05 منهاجٌات تحلٌل وتصمٌم أنظمة المعلومات 00عب02  00عب01    5 5 40 % 60 % 

00عب02 00عب05 لواعد البٌانات 00عب01  00عب02    5 5 40 % 60 % 

          وحذاث انتعهُى انًُهجُت

   7 7  00عب03 00عب02 00صا02 00صا07 )إج( 2.1و ث و 

00عب01 00عب01 مدخل الى أمن المعلوماتٌة     1 1 30 % 70 % 

00عب01 00عب03 إدارة المشارٌع 00عب02     3 3 60 % 40 % 

00عب03   00عب03 المشروع   3 3 100 % 0 % 

          وحذة انتعهُى األقفقُت

   2 2   00عب02  00صا02 )إج(2.1و ث أ ف

00عب02  00عب02 2لغة انجلٌزٌة     2 2 60 % 40 % 

   30 30  00صا08 00صا11 00صا11 00صا30 2يجًىع انضذاصٍ 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 انضُت انثاَُت يٍ انطىر انثاٍَ:
 

 

    

 3انضذاصٍ  س
 

 وحذة انتعهُى

انحجى 

انضاعٍ 

 انضذاصٍ 

 انحجى انضاعٍ األصبىعٍ

 األرصذة انًعايم

 َىع انتقُُى

أعًال  رةيحاض

 يىجهت
أعًال 

 تطبُقُت
أعًال 

 أخري
 ايتحاٌ يتىاصم

          وحذاث انتعهُى األصاصُت    

   11 11  00عب02 30عب03 د30صا04 د00صا10 )إج( 1.1.2و ث أ 

00عب02 00عب04 رحًٍُ اٌجُبٔبد واٌزٕمُت فُهب 00عب02     4 4 30 % 70 % 

00عب01 30عب02 اٌشَبػُبد اٌّزمذِخ ٌؼٍىَ اٌجُبٔبد  % 70 % 30 3 3   د30عب01 

د30عب01 د30عب03 اٌزؼٍُ اٌٍِ 00عب02     4 4 40 % 60 % 

   3 3   00عب02 د30صا01 د30صا03 )إج( 2.1.2و ث أ 

د30عب01 د30عب03 اٌزؼمُذ وحً اٌّغبئً 00عب02     3 3 30 % 70 % 

          وحذاث انتعهُى انًُهجُت

   6 6  00عب02 00عب02 د30صا03 د30صا07 )إج(1.1.2و ث و 

أٔظّخ إداسح لىاػذ اٌجُبٔبد ولىاػذ 
 اٌجُبٔبد اٌّزمذِخ

00عب02 00عب04 00عب02     3 3 40 % 60 % 

د30عب01 د30عب03 اٌحغبة اٌّىثف 00عب02     3 3 40 % 60 % 

   2 2 00صا02    00صا02 )إج(2.1.2و ث و  

00عب02    00عب02 رشثض رطجُمٍ فٍ اٌّؤعغخ  2 2  100 % 

          وحذة انتعهُى األقفقُت

   8 8    00عب04  00صا03 00صا07 )إخ(1.2و ث أ ف

00عب03 00عب07 وحذاد اٌزؼٍُُ االخزُبسَخ* 00عب04     8 8 40 % 60 % 

   30 30 00صا02 30صا07 00صا08 د30صا13 د00صا30 3يجًىع انضذاصٍ 
 

 ميـ المقترحة لكل سداسي مف طرؼ المؤسسة*وحدات التعميـ لالختيار مف بيف وحدات التع

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 انضُت انثاَُت يٍ انطىر انثاٍَ:

 

 4انضذاصٍ  س
 

 

    

 وحذة انتعهُى

انحجى 

انضاعٍ 

 انضذاصٍ 

 ى انضاعٍ األصبىعٍانحج

 األرصذة انًعايم

 َىع انتقُُى

أعًال  يحاضرة

 يىجهت
أعًال 

 تطبُقُت
أعًال 

 أخري
 ايتحاٌ يتىاصم

          وحذاث انتعهُى األصاصُت    

   6 6  د30عب01 د30عب01 00صا03 00صا06 )إج( 1.1.2و ث أ 

د30عب01 00عب03 رّثًُ اٌّؼبسف واالعزٕجبؽ د30عب01     3 3 30 % 70 % 

د30عب01  د30عب01 00عب03 اٌّؼبٌدخ اٌُِخ ٌٍغخ اٌطجُؼُخ   3 3 40 % 60 % 

   6 6  د30عب01 00عب02 30صا03 00صا07 )إج( 2.2.2و ث أ 

 % 70 % 30 3 3   00عب02 د00عب02 د00عب04 اٌّشاحً إٌّبرج واٌّحبوبح االحزّبٌُخ

د30عب01 00عب03 رمُٕبد االعزّثبي واٌزوبء االططٕبػٍ د30عب01     3 3 40 % 60 % 

          وحذاث انتعهُى انًُهجُت

   6 6  د30عب01 00عب02 00صا03 د30صا06 )إج( 1.2.2و ث و 

اٌّؼٍىِبرُخ اٌّىصػخ واٌزوبء االططٕبػٍ 
 اٌّىصع

د30عب01 د30عب03 00عب02     3 3 40 % 60 % 

د30عب01 00عب03 روبء األػّبي د30عب01     3 3 40 % 60 % 

   4 4   00صا04    00صا04 )إج(2.2.2و ث و 

00عب04    00عب04 ِششوع اٌزخظض  4 4 100 % 0 % 

          وحذة انتعهُى األقفقُت

   8 8  00عب04  00صا03 00صا07 )إخ(2.2و ث أ ف

00عب03  وحذاد اٌزؼٍُُ االخزُبسَخ* 00عب04     8 8 40 % 60 % 

   30 30 00صا04 د30صا08 د30صا05 د30صا12 د30صا30 4يجًىع انضذاصٍ 
          

 *وحدات التعميـ لالختيار مف بيف وحدات التعميـ المقترحة لكل سداسي مف طرؼ المؤسسة

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
 نثت يٍ انطىر انثاٍَ:انضُت انثا

 : 6+5انضذاصٍ س

 انًعايالث األرصذة
 

 )وث(وحذة انتعهُى   انحجى انضاعٍ نهضذاصٍ 

  انذروس األعًال انًىجهت االعًال انتطبُقُت أعًال أخري انًجًىع

 وحذاث انتعهُى األصاصُت   

صا900انحجى انضاعٍ انضُىٌ:  60 60 3و ث أ    

عب900ٌ: اٌحدُ اٌغبػٍ اٌغٕى 60 60  أدبص ِزوشح اٌزخشج )ِهٕذط( 

صا900انحجى انضاعٍ انضُىٌ:  60 60 6+5يجًىع انضذاصٍ س    
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 يحـّدد القائمـة االسمية ألعضاء المجمس العممي، 2021ديسمبر  30مؤرخ في  1456قــرار رقم 
 سوق أىراس -لجامعة دمحم الشريف مساعدية

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2021يوليو سنة  7الموافق  1442ذي القعدة عاـ  26المؤّرخ في  281-21بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة، المعّدؿ
 غشت سنة 23الموافق  1424جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في 279-03مقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ وب -

 .الذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ 2003
 2012يونيو سنة  04الموافق  1433رجب عاـ14المؤرخ في  245-12وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .متضمف إنشاء جامعة سوؽ أىراسال
 2013 يناير سنة 30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
 .2021بر نوفم 24المؤّرخ في  674سوؽ أىراس رقـ  -وبناًء عمى إرساؿ جامعة دمحم الشريف مساعدية -

 

 ُيـقـــــّرر
 

جمػادى الثانيػة عػػاـ  24المػؤرخ فػػي  279-03مػف المرسػـو التنفيػػذي رقػـ  20تطبيقػا ألحكػاـ المػػادة  المـادة األولــى:
، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القػرار إلػى تحديػد 2003غشت سنة  23الموافق  1424

 سوؽ أىراس.-عة دمحم الشريف مساعديةالقائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لجام
سوؽ أىػراس، وفقػا لمجػدوؿ -تحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لجامعة دمحم الشريف مساعدية :2المادة 

 الممحق بيذا القرار.
صػو، سػوؽ أىػراس، كػل فيمػا يخ-يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف ومدير جامعػة دمحم الشػريف مسػاعدية :3المادة 

 بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
 2021ديسمبر  30 فيحرر بالجزائر 

 وزير التعميم العالي والبحث العممي
 أ.د عبد الباقي بن زيان

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 الذي يحّدد القائمـة االسمية ألعضاء المجمس العممي 2021ديسمبر  30المؤرخ في  1456ممحق بالقرار رقـم 

 سوق أىراس-لجامعة دمحم الشريف مساعدية
 

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 مدير الجامعة، رئيس المجمس العممي لمجامعة محمود بوفايضة 1

نائب مدير الجامعة مكّمف بالتكويف العالي في الطور األوؿ والثاني والتكويف المتواصل والشيادات  عبد الكريـ عميرات 2
 والتكويف العالي في التدرج

نائب مدير الجامعة مكّمف بالتكويف العالي في الطور الثالث والتأىيل الجامعي والبحث العممي  حميمة بروؾ 3
 فيما بعد التدرجوالتكويف العالي 

 نائب مدير الجامعة مكّمف بالعالقات الخارجية والتعاوف والتنشيط واالتصاؿ والتظاىرات العممية بف جدو أماؿ 4
 نائب مدير الجامعة مكّمف بالتنمية واالستشراؼ والتوجيو عامر ماليكية 5
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 عميد كمية العمـو والتكنولوجيا يوسف حمالوي  6
 يد كمية عمـو الطبيعة والحياةعم دمحم الشريف معزي  7
 عميد كمية العمـو االقتصادية، التجارية وعمـو التسيير منصف بف خديجة 8
 عميد كمية العمـو االجتماعية واإلنسانية رضا سالطنية 9
 عميد كمية اآلداب والمغات دمحم صاري  10
 عميد كمية الحقوؽ والعمـو السياسية سفياف سوالـ 11
 مدير معيد العمـو الفالحية والبيطرية سـ هللانور الديف ق 12
 مدير معيد عمـو وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية فؤاد العيداني 13
 رئيس المجمس العممي لكمية العمـو والتكنولوجيا كماؿ مسعودي 14
 رئيس المجمس العممي لكمية العمـو االقتصادية، التجارية وعمـو التسيير الشريف بوفاس 15
 رئيس المجمس العممي لكمية عمـو الطبيعة والحياة راضية درايعية 16
 رئيس المجمس العممي لكمية العمـو االجتماعية واإلنسانية تيايبية عبد الغاني 17
 رئيس المجمس العممي لكمية اآلداب والمغات جوامع رضا 18
 ـ السياسيةرئيس المجمس العممي لكمية الحقوؽ والعمو  زيف العابديف بخوش 19
 رئيس المجمس العممي لمعيد عمـو وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية دمحم الشريف ناصري  20
 مّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف كمية العمـو والتكنولوجيا زوبير شمي 21
 مّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف كمية العمـو والتكنولوجيا صبري دايري  22
 مّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف كمية الحقوؽ والعمـو السياسية اء قواسميةأسم 23
 مّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف كمية الحقوؽ والعمـو السياسية ىشاـ بخوش 24
 مّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف كمية اآلداب والمغات سميمة محفوظي 25
 ة ذوي مصّف األستاذية عف كمية العمـو االجتماعية واإلنسانيةمّثل األساتذ ميا عقاقنية 26
 مّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف كمية العمـو االجتماعية واإلنسانية ورتي جماؿ 27
 مّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف كمية العمـو االقتصادية، التجارية وعمـو التسيير ربيع باليمية 28
 مّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف كمية عمـو الطبيعة والحياة نيى كواشي 29
 مّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف كمية عمـو الطبيعة والحياة أمنة مرغاد 30
 مّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف معيد عمـو وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية أدما يعقوبي 31
 األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف معيد عمـو وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية مّثل عصاـ لعياضي 32
 مّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف معيد العمـو الفالحية والبيطرية جالؿ الديف غريسي 33
 مّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف معيد العمـو الفالحية والبيطرية طارؽ خننو 34
 ممّثل عف األساتذة المساعديف ز أماؿبولمعي 35
 ممّثل عف األساتذة المساعديف عمامرة صبرينة 36
 قالمة-1945ماي  08أستاذ بجامعة  ناصر بوعزيز 37
 عنابة-أستاذ بجامعة باجي مختار بف سالمة عمراف 38
 مسؤوؿ المكتبة المركزية مناع شادية 39
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الذي  2019أفريل  24المؤّرخ في  470يعّدل القرار رقم ، 2021ديسمبر  30مؤرخ في  1457قــرار رقم 
 3قسنطينة-يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي بكمية الفنون والثقافة بجامعة صالح بوبنيدر

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2021يوليو سنة  7الموافق  1442ذي القعدة عاـ  26المؤّرخ في  281-21رسوـ الرئاسي رقـ بمقتضى الم -

 .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة، المعّدؿ
 غشت سنة 23الموافق  1424جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في 279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ الذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة 2003
 2011نوفمبر سنة  28الموافق  1433محـر عاـ  3المؤرخ في  402-11وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

  .، المعّدؿ3المتضمف إنشاء جامعة قسنطينة 
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
الذي يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية  2019أفريل  24المؤّرخ في  470وبموجب القرار رقـ  -

  .3قسنطينة  -الفنوف والثقافة بجامعة صالح بوبنيدر
 .2021أكتوبر  03المؤّرخ في  212ـ رق 3قسنطينة  -وبناًء عمى إرساؿ جامعة صالح بوبنيدر -

 

 ُيـقـــــّرر
 

بجامعػة  المجمػس العممػي لكميػة الفنػوف والثقافػة ييدؼ ىذا القػرار إلػى تعػديل القائمػة االسػمية ألعضػاء المادة األولى:
  .3قسنطينة-صالح بوبنيدر

، 3قسػنطينة-امعػة صػالح بوبنيػدربج تحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممػي لكميػة الفنػوف والثقافػة :2المادة 
 وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.

، كػل فيمػا يخصػو، بتطبيػق 3قسػنطينة-يكّمف المػدير العػاـ لمتعمػيـ والتكػويف ومػدير جامعػة صػالح بوبنيػدر :3المادة 
  أحكاـ ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

 

 2021ديسمبر  30 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

  2019أفريل  24المؤّرخ في  470ل القرار رقم الذي يعدّ  2021ديسمبر  30المؤرخ في  1457ممحـــق بالقــرار رقم 
 3قسنطينة-المحّدد لمقائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية الفنون والثقافة بجامعة صالح بوبنيدر

 

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجمس العممي لمكمية  عبد الرزاؽ بوبنيدر 1
 عميد الكمية آمنة قجالي 2
 نائبة العميد مكّمفة بما بعد التدّرج والبحث العممي والعالقات الخارجية ةسارة بولحي 3
 رئيسة قسـ الفنوف البصرية وفنوف العرض إيماف مرابط 4
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ الفنوف البصرية وفنوف العرض رجاء بوزريبة 5
 ممّثل عف األساتذة المساعديف عبد الحميـ بوشراكي 6
 ممّثل عف األساتذة المساعديف حمودي لعور 7
 مسؤولة المكتبة سارة ميروح 8

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 2019أفريل  24المؤّرخ في  474يعّدل القرار رقم ، 2021ديسمبر  30مؤرخ في  1458قــرار رقم 
 لمجمس العممي لكمية عموم اإلعالم واالتصال والسمعي البصري الذي يحّدد القائمة االسمية ألعضاء ا

 3قسنطينة-بجامعة صالح بوبنيدر
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2021يوليو سنة  7الموافق  1442ذي القعدة عاـ  26المؤّرخ في  281-21بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة، المعّدؿ
 غشت سنة 23الموافق  1424جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في 279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .الذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ 2003
 2011نوفمبر سنة  28الموافق  1433محـر عاـ  3المؤرخ في  402-11وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .، المعّدؿ3المتضمف إنشاء جامعة قسنطينة 
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
االسمية ألعضاء المجمس العممي بكمية الذي يحّدد القائمة  2019أفريل  24المؤّرخ في  474وبموجب القرار رقـ  -

 .، المعّدؿ3قسنطينة  -عموـ اإلعالـ واالتصاؿ والسمعي البصري بجامعة صالح بوبنيدر
 .2021أكتوبر  03المؤّرخ في  212رقـ  3قسنطينة  -وبناًء عمى إرساؿ جامعة صالح بوبنيدر -

 

 ُيـقـــــّرر
 

مة االسمية ألعضاء المجمس العممػي لكميػة عمػـو اإلعػالـ واالتصػاؿ ييدؼ ىذا القرار إلى تعديل القائ المادة األولى:
  .3قسنطينة-بجامعة صالح بوبنيدر والسمعي البصري 

بجامعػة  تحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكميػة عمػوـ اإلعػالـ واالتصػاؿ والسػمعي البصػري  :2المادة 
 القرار. ، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا3قسنطينة -صالح بوبنيدر

، كػل فيمػا يخصػو، بتطبيػق 3قسػنطينة-يكمف المػدير العػاـ لمتعمػيـ والتكػويف ومػدير جامعػة صػالح بوبنيػدر :3المادة 
  أحكاـ ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

 2021ديسمبر  30 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 عبد الباقي بن زيانأ.د 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 المحّدد 2019أفريل  24المؤّرخ في  474الذي يعّدل القرار رقم  2021ديسمبر  30المؤرخ في  1458ممحـــق بالقــرار رقم 
 3قسنطينة-قائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية عموم اإلعالم واالتصال والسمعي البصري بجامعة صالح بوبنيدرلم

 

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجمس العممي لمكمية، ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ االتصاؿ والعالقات العامة الطاىر أجغيـ 1
 عميد الكمية كنازة دمحم فوزي  2
 نائب العميد مكّمف بالدراسات والمسائل المرتبطة بالطمبة عبد هللا ذراع 3
 نائبة العميد مكّمفة بما بعد التدّرج والبحث العممي والعالقات الخارجية وداد سميشي 4
 رئيس قسـ الصحافة المكتوبة فاطمة الزىراء تنيو 5
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 صري رئيس قسـ السمعي الب لطفي عمي قشي 6
 رئيس قسـ االتصاؿ والعالقات العامة توفيق عمري  7
 رئيسة المجنة العممية لقسـ الصحافة المكتوبة عادؿ جربوعة 8
 رئيس المجنة العممية لقسـ السمعي البصري  مناؿ قدواح 9
 رئيسة المجنة العممية لقسـ االتصاؿ والعالقات العامة مفيدة طاير 10
 ساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ الصحافة المكتوبةممّثمة األ سكينة العابد 11
 مّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ االتصاؿ والعالقات العامة سميـ بولحية 12
 ممّثمة عف األساتذة المساعديف فتيحة كيحل 13
 ممّثمة عف األساتذة المساعديف سارة وشفوف  14
 مدير مخبر بحث فضيل دليو 15
 مسؤولة المكتبة شانيرقية ح 16
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  2019جويمية  22المؤّرخ في  1239يعّدل القرار رقم ، 2021ديسمبر  30مؤرخ في  1459قــرار رقم 
 عموم التسييرالذي يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكّمية العموم االقتصادية والتجارية و 

 جيجل -بجامعة دمحم الصديق بن يحي
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2021يوليو سنة  7الموافق  1442ذي القعدة عاـ  26المؤّرخ في  281-21بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة، المعّدؿ
يوليو سنة  22الموافق  1424جمادى األولى عاـ  22رخ في المؤ  258-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .والمتضمف إنشاء جامعة جيجل، المعّدؿ والمتّمـ 2003
غشت سنة  23الموافق  1424جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .لمعّدؿ والمتّمـالذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، ا 2003
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
عممي الذي يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس ال 2019جويمية  22المؤّرخ في  1239وبموجب القرار رقـ  -

 .جيجل-لكّمية العموـ االقتصادية والتجارية وعموـ التسيير بجامعة دمحم الصديق بف يحي
 .2021أكتوبر  26المؤّرخ في  852ـ جيجل رق-وبناًء عمى إرساؿ جامعة دمحم الصديق بف يحي -

 
 

 ُيـقـــــّرر
 

كّميػػة العمػػوـ االقتصػػادية والتجاريػػة ييػػدؼ ىػػذا القػػرار إلػػى تعػػديل القائمػػة االسػػمية ألعضػػاء المجمػػس ل المــادة األولــى:
 جيجل.-وعمـو التسيير بجامعة دمحم الصديق بف يحي

تحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكّميػة العمػوـ االقتصػادية والتجاريػة وعمػوـ التسػيير بجامعػة  :2المادة 
 جيجل، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.-دمحم الصديق بف يحي
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جيجل، كل فيما يخصو، بتطبيق -يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف ومدير جامعة دمحم الصديق بف يحي :3المادة 
 ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

 2021ديسمبر  30 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 المحّدد  2019جويمية  22المؤّرخ في  1239الذي يعّدل القرار رقم  2021ديسمبر  30المؤرخ في  1459ممحــق بالقــرار رقم 
 جيجل-بجامعة دمحم الصديق بن يحي المجمس العممي لكّمية العموم االقتصادية والتجارية وعموم التسييرلمقائمة االسمية ألعضاء 

 

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجمس العممي لمكّمية، ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ عمـو التسيير عيسى نجيمي 1
 عميد الكمية الطيب بولحية 2
 نائب العميد مكّمف بالدراسات والمسائل المرتبطة بالطمبة يحةفيصل قم 3
 نائب العميد مكّمف بما بعد التدّرج والبحث العممي والعالقات الخارجية عبد الحفيع مسكيف 4
 رئيس قسـ العمـو االقتصادية العيد صوفاف 5
 رئيس قسـ العمـو التجارية بوحبل عز الديف 6
 ـ التسييررئيس قسـ عمو  نسيـ حمودة 7
 رئيس قسـ عمـو المالية والمحاسبة فاتح أحمية 8
 رئيس قسـ التعميـ األساسي بف بخمة سميماف 9
 رئيس الّمجنة العممية لقسـ العمـو االقتصادية كريـ بودخدخ 10
 رئيس الّمجنة العممية لقسـ عمـو التسيير فيصل بوميمز 11
 العمـو التجارية رئيس الّمجنة العممية لقسـ زىير بوعكريف 12
 رئيس الّمجنة العممية لقسـ التعميـ األساسي عصاـ بودور 13
 رئيس الّمجنة العممية لقسـ عمـو المالية والمحاسبة عالب رشيد 14
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ عمـو التسيير رتيبة بوىالي 15
 األستاذية عف قسـ التعميـ األساسي ممّثل األساتذة ذوي مصفّ  طويجيني زيف العابديف 16
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ التعميـ األساسي أماؿ كحيمة 17
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ العمـو االقتصادية رقية بوحيضر 18
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ العمـو االقتصادية العيد قريشي 19
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ العمـو التجارية سامي زعباط 20
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ العمـو التجارية خالد ليتيـ 21
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ عمـو المالية والمحاسبة صالح حميمدات 22
 ذوي مصّف األستاذية عف قسـ عمـو المالية والمحاسبةممّثل األساتذة  صونيا شتواف 23
 ممّثل عف األساتذة المساعديف عبد الحميد بوشرمة 24
 ممّثل عف األساتذة المساعديف بوريب بوعمراف 25
 مدير مخبر بحث الطاىر جميط 26
 مدير مخبر بحث دمحم حيمراف 27
 مدير مخبر بحث عبد الوىاب برحاؿ 28
 مسؤوؿ المكتبة مامرةعبد الناصر ع 29

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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  2020مارس  15المؤّرخ في  250يعّدل القرار رقم ، 2021ديسمبر  30مؤرخ في  1460قــرار رقم 
 سيةالذي يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم الحقوق بكمية الحقوق والعموم السيا

 جيجل -بجامعة دمحم الصديق بن يحي 
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2021يوليو سنة  7الموافق  1442ذي القعدة عاـ  26المؤّرخ في  281-21بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة، المعّدؿ
يوليو سنة  22الموافق  1424جمادى األولى عاـ  22المؤرخ في  258-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .والمتضمف إنشاء جامعة جيجل، المعّدؿ والمتّمـ 2003
 غشت سنة 23الموافق  1424جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في 279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .لمتّمـالذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ وا 2003
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
الذي يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ  2020مارس  15المؤّرخ في  250وبموجب القرار رقـ  -

 .بكمية الحقوؽ والعمـو السياسية بجامعة جيجل لحقوؽ ا
 .2021نوفمبر  16المؤّرخ في  935جيجل رقـ -وبناًء عمى إرساؿ جامعة دمحم الصديق بف يحي -

 

 ُيـقـــــّرر
 

بكميػػة الحقػػوؽ  ييػػدؼ ىػػذا القػػرار إلػػى تعػػديل القائمػػة االسػػمية ألعضػػاء المجنػػة العمميػػة لقسػػـ الحقػػوؽ  المــادة األولــى:
 جيجل.-ـ السياسية بجامعة دمحم الصديق بف يحيوالعمو 

بكميػػة الحقػػوؽ والعمػػوـ السياسػػية بجامعػػة دمحم  تحػػّدد القائمػػة االسػػمية ألعضػػاء المجنػة العمميػػة لقسػػـ الحقػػوؽ  :2المــادة 
 جيجل، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار. -الصديق بف يحي

 جيجل،كل فيما يخصو، بتطبيق-جامعة دمحم الصديق بف يحييكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف ومدير  :3المادة 
 ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

 2021ديسمبر  30 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 المحّدد  2020مارس  15المؤّرخ في  250الذي يعّدل القرار رقم  2021ديسمبر  30المؤرخ في  1460ممحــق بالقـرار رقـم 
 جيجل-م السياسية بجامعة دمحم الصديق بن يحيلمقائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم الحقوق بكمية الحقوق والعمو 

 

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجنة العممية لمقسـ لرقـ رشيد 1
 رئيس القسـ ناصري نبيل 2
 أستاذ  خشموف مميكة 3
 أستاذ محاضر قسـ "أ" خالؼ فاتح 4
 أستاذ محاضر قسـ "ب" دفاس عدناف 5
 قسـ "أ"أستاذ مساعد  بوالكور عبد الغني 6
 أستاذ مساعد قسـ "أ" بمجودي أحالـ 7

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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  2020مارس  15المؤّرخ في  252يعّدل القرار رقم ، 2021ديسمبر  30مؤرخ في  1461قــرار رقم 
 لعموم السياسيةالذي يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية الحقوق وا

 جيجل -بجامعة دمحم الصديق بن يحي
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2021يوليو سنة  7الموافق  1442ذي القعدة عاـ  26المؤّرخ في  281-21بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة، المعّدؿ
يوليو سنة  22الموافق  1424جمادى األولى عاـ  22مؤرخ في ال 258-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .والمتضمف إنشاء جامعة جيجل، المعّدؿ والمتّمـ 2003
 غشت سنة 23الموافق  1424جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في 279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .المعّدؿ والمتّمـالذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا،  2003
 2013 يناير سنة 30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
مي الذي يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العم 2020مارس  15المؤّرخ في  252وبموجب القرار رقـ  -

 .بجامعة جيجل، المعّدؿ لكمية الحقوؽ والعموـ السياسية
 .2021نوفمبر  16المؤّرخ في  935جيجل رقـ  -وبناًء عمى إرساؿ جامعة دمحم الصديق بف يحي -

 

 ُيـقـــــّرر
 سػيةييدؼ ىذا القرار إلى تعديل القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية الحقػوؽ والعمػوـ السيا المادة األولى:

  جيجل.-بجامعة دمحم الصديق بف يحي
دمحم الصػديق بػف  بجامعػة تحػّدد القائمػة االسػمية ألعضػاء المجمػس العممػي لكميػة الحقػوؽ والعمػوـ السياسػية :2المادة 

 جيجل، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.-يحي
جيجل، كل فيما يخصو، بتطبيق -يحي يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف ومدير جامعة دمحم الصديق بف :3المادة 

 ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
 2021ديسمبر  30 فيحرر بالجزائر 

 وزير التعميم العالي والبحث العممي
 أ.د عبد الباقي بن زيان

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
  2020مارس  15المؤّرخ في  252الذي يعّدل القرار رقم  2021ديسمبر  30المؤرخ في  1461ممحـــق بالقــرار رقم 

 جيجل-ن يحيالمحّدد لمقائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية الحقوق والعموم السياسية بجامعة دمحم الصديق ب
 

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجمس العممي لمكمية، ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ الحقوؽ  خشموف مميكة 1
 عميد الكمية  كاممي مراد 2
 نائب العميد مكّمف بالدراسات والمسائل المرتبطة بالطمبة  مسعوداف إلياس 3
 ّمف بما بعد التدّرج والبحث العممي والعالقات الخارجيةنائب العميد مك كريبش نبيل 4
 رئيس قسـ الحقوؽ  ناصري نبيل 5
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 رئيس قسـ العمـو السياسية عثامنة رشيد 6
 رئيس المجنة العممية لقسـ الحقوؽ  لرقـ رشيد 7
 رئيس المجنة العممية لقسـ العمـو السياسية لعيساني بالؿ 8
 مصّف األستاذية عف قسـ الحقوؽ  ممّثل األساتذة ذوي  خالؼ فاتح 9
 ممثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ العمـو السياسية كشوط عبد الرفيق 10
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ العمـو السياسية أدماـ شيرزاد 11
 ممّثل عف األساتذة المساعديف بوالكور عبد الغني 12
 األساتذة المساعديفممّثل عف  يحياوي مختار 13
 مدير مخبر بحث قريمس عبد الحق 14
 مدير مخبر بحث بوشكيوة عبد الحميـ 15
 مسؤوؿ المكتبة العجرود الزىرة 16
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  2020نوفمبر  15 المؤّرخ في 828يعّدل القرار رقم ، 2021ديسمبر  30مؤرخ في  1462قــرار رقم 
 الذي يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم المغة واألدب العربي بكمية اآلداب والمغات

 جيجل -بجامعة دمحم الصديق بن يحي
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2021يوليو سنة  7ق المواف 1442ذي القعدة عاـ  26المؤّرخ في  281-21بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة، المعّدؿ
يوليو سنة  22الموافق  1424جمادى األولى عاـ  22المؤرخ في  258-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .اء جامعة جيجل، المعّدؿ والمتّمـوالمتضمف إنش 2003
 غشت سنة 23الموافق  1424لثانية عاـ جمادى ا 24المؤرخ في 279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .نظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـالذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بت 2003
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .عمميير التعميـ العالي والبحث الالذي يحدد صالحيات وز 
الذي يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية  2020نوفمبر  15المؤّرخ في  828وبموجب القرار رقـ   -

 .بجامعة جيجل لقسـ المغة واألدب العربي بكمية اآلداب والمغات
 .2021نوفمبر  16المؤّرخ في  935ـ جيجل رق -وبناًء عمى إرساؿ جامعة دمحم الصديق بف يحي -

 

 ّررُيـقـــــ
 

ييدؼ ىذا القرار إلى تعديل القائمة االسمية ألعضاء المجنة العمميػة لقسػـ المغػة واألدب العربػي بكميػة  المادة األولى:
 جيجل.-اآلداب والمغات بجامعة دمحم الصديق بف يحي

بجامعة دمحم  لمغاتتحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ المغة واألدب العربي بكمية اآلداب وا :2المادة 
 جيجل، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.-الصديق بف يحي
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 جيجل،كل فيما يخصو، بتطبيق-يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف ومدير جامعة دمحم الصديق بف يحي :3المادة 
 ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

 2021ديسمبر  30 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 الذي  2020نوفمبر  15المؤّرخ في  828عّدل القرار رقم الذي ي 2021ديسمبر  30المؤرخ في  1462ممحــق بالقـرار رقـم 
 جيجل-يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم المغة واألدب العربي بكمية اآلداب والمغات بجامعة دمحم الصديق بن يحي

 

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجنة العممية لمقسـ أقيس خالد 1
 رئيس القسـ بف عميور خالد 2
 أستاذ  خرفي دمحم الصالح 3
 أستاذ  لحيمح عيسى 4
 أستاذ  بوكعباش عبد الحميد 5
 أستاذ  شويط عبد العزيز  6
 أستاذ محاضر قسـ "أ" مسعودي حبيبة 7
 أستاذ مساعد قسـ "أ" بوفاس عمر 8
 أستاذ مساعد قسـ "أ" معاش يوسف 9

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  2020نوفمبر  15المؤّرخ في  827يعّدل القرار رقم ، 2021ديسمبر  30مؤرخ في  1463قــرار رقم 

 جيجل-الذي يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية اآلداب والمغات بجامعة دمحم الصديق بن يحي
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2021يوليو سنة  7الموافق  1442ذي القعدة عاـ  26المؤّرخ في  281-21ضى المرسوـ الرئاسي رقـ بمقت -

 .ف تعييف أعضاء الحكومة، المعّدؿوالمتضمّ 
يوليو سنة  22الموافق  1424جمادى األولى عاـ  22المؤرخ في  258-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .ّدؿ والمتّمـاء جامعة جيجل، المعوالمتضمف إنش 2003
 غشت سنة 23الموافق  1424جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في 279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .نظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـالذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بت 2003
 2013 يناير سنة 30افق المو  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .ير التعميـ العالي والبحث العمميالذي يحدد صالحيات وز 
 الذي يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي 2020نوفمبر  15المؤّرخ في  827وبموجب القرار رقـ  -

 .يجلبجامعة ج لكمية اآلداب والمغات
 .2021نوفمبر  16المؤّرخ في  935ـ جيجل رق-وبناًء عمى إرساؿ جامعة دمحم الصديق بف يحي -

 

 ُيـقـــــّرر
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بجامعػة  ييدؼ ىذا القرار إلى تعديل القائمة االسػمية ألعضػاء المجمػس العممػي لكميػة اآلداب والمغػات المادة األولى:
  جيجل.-دمحم الصديق بف يحي

-ة دمحم الصػػديق بػػف يحػػيبجامعػػ تحػػّدد القائمػػة االسػػمية ألعضػػاء المجمػػس العممػػي لكميػػة اآلداب والمغػػات :2المــادة 
 جيجل، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.

جيجل، كل فيما يخصو، بتطبيق -يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف ومدير جامعة دمحم الصديق بف يحي :3المادة 
 ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

 2021بر ديسم 30 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

  2020نوفمبر  15المؤّرخ في  827ار رقم الذي يعّدل القر  2021ديسمبر  30المؤرخ في  1463ممحـــق بالقــرار رقم 
 جيجل-المحّدد لمقائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية اآلداب والمغات بجامعة دمحم الصديق بن يحي

 

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 ب العربيرئيس المجمس العممي لمكمية، ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ المغة واألد قحاـ توفيق 1
 عميد الكمية  شويط عبد العزيز 2
 نائب العميد مكّمف بالدراسات والمسائل المرتبطة بالطمبة  مجيطنة عبد الحق 3
 نائب العميد مكّمف بما بعد التدّرج والبحث العممي والعالقات الخارجية سيساوي عبد العزيز 4
 رئيس قسـ المغة واألدب العربي بف عميور خالد 5
 رئيس قسـ اآلداب والمغة الفرنسية ي أحالـلعبن 6
 رئيس قسـ اآلداب والمغة االنجميزية نايمي رضواف 7
 رئيس المجنة العممية لقسـ المغة واألدب العربي أقيس خالد 8
 رئيس المجنة العممية لقسـ اآلداب والمغة الفرنسية غيموز مناؿ 9
 ب والمغة االنجميزيةرئيس المجنة العممية لقسـ اآلدا بوشعير زاىية 10
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ المغة واألدب العربي سناني وسيمة 11
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ اآلداب والمغة االنجميزية بوقزولة دمحم 12
 ممّثل عف األساتذة المساعديف قماش رؤوؼ 13
 ذة المساعديفممّثل عف األسات عباسي عبد هللا 14
 مدير مخبر بحث بوكعباش عبد الحميد 15
 مدير مخبر بحث لحمر فيصل 16
 مسؤوؿ المكتبة بورورو راضية 17
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الذي يحّدد  2020مارس  15المؤّرخ في  254يعّدل القرار رقم ، 2021ديسمبر  30مؤرخ في  1464قــرار رقم 
 عنابة-القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم عمم وىندسة المواد بالمدرسة الوطنية العميا لممناجم والمعادن

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2021يوليو سنة  7الموافق  1442ذي القعدة عاـ  26المؤّرخ في  281-21بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 .ضّمف تعييف أعضاء الحكومة، المعّدؿوالمت
 2009غشت سنة  10الموافق  1430شعباف عاـ  19المؤرخ في  253-09وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .والمتضّمف إنشاء المدرسة الوطنية العميا لممناجـ والمعادف
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الذي  2013ناير سنة ي 30الموافق  1434ربيع األوؿ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي

 2016يونيو سنة  14الموافق  1437رمضاف عاـ  9المؤرخ في  176-16وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .الذي يحدد القانوف األساسي النموذجي لممدرسة العميا

ي يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الذ 2020مارس  15المؤّرخ في  254وبموجب القرار رقـ  -
 .عمـ وىندسة المواد بالمدرسة الوطنية العميا لممناجـ والمعادف، المعّدؿ

 .2021ديسمبر  13المؤرخ في  51عنابة رقـ -لممناجـ والمعادفوبناًء عمى إرساؿ المدرسة الوطنية العميا  -
 

 ُيـقـــــّرر
 

بالمدرسة  قرار إلى تعديل القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ عمـ وىندسة الموادييدؼ ىذا الالمادة األولى:
 عنابة.-الوطنية العميا لممناجـ والمعادف

تحػػّدد القائمػة االسػمية ألعضػػاء المجنػة العمميػة لقسػػـ عمػـ وىندسػػة المػواد بالمدرسػة الوطنيػػة العميػا لممنػػاجـ  :2المـادة 
 جدوؿ الممحق بيذا القرار.عنابة، وفقا لم-والمعادف

عنابػػة، كػػل فيمػػا -يكّمػػف المػػدير العػػاـ لمتعمػػيـ والتكػػويف ومػػدير المدرسػػة الوطنيػػة العميػػا لممنػػاجـ والمعػػادف :3المــادة 
 يخصو، بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

 2021ديسمبر  30 فيحرر بالجزائر 
 يم العالي والبحث العمميوزير التعم

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

  2020مارس  15المؤّرخ في  254الذي يعّدل القرار رقم  2021ديسمبر  30المؤرخ في  1464 ممحق بالقرار رقم
 عنابة-المحّدد لمقائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم عمم وىندسة المواد بالمدرسة الوطنية العميا لممناجم والمعادن

 

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجنة العممية لمقسـ كحموؿ لطيفة 1
 رئيس القسـ غوص حواس 2
 أستاذ محاضر قسـ "أ" معتوقي نجوى  3
 أستاذ محاضر قسـ "ب" طيبي يسمينة 4
 أستاذ محاضر قسـ "ب" طيراوي طارؽ  5
 أستاذ محاضر قسـ "ب" خميس أسماء 6
 أستاذ مساعد قسـ "أ" ناصري فاطمة الزىراء 7

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  2020جوان  30المؤّرخ في  372القرار رقم يعّدل ، 2021ديسمبر  30مؤرخ في  1465قــرار رقم 

 عنابة-الذي يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لممدرسة الوطنية العميا لممناجم والمعادن
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2021سنة يوليو  7الموافق  1442ذي القعدة عاـ  26المؤّرخ في  281-21بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة، المعّدؿ
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 2009غشت سنة  10الموافق  1430شعباف عاـ  19المؤرخ في  253-09وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .والمتضّمف إنشاء المدرسة الوطنية العميا لممناجـ والمعادف

الذي  2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .ير التعميـ العالي والبحث العممييحدد صالحيات وز 

 2016يونيو سنة  14الموافق  1437رمضاف عاـ  9المؤرخ في  176-16وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .اسي النموذجي لممدرسة العمياالذي يحدد القانوف األس

الذي يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي  2020جواف  30المؤّرخ في  372وبموجب القرار رقـ  -
 .لممدرسة الوطنية العميا لممناجـ والمعادف

 .2021ديسمبر  13المؤرخ في  52عنابة رقـ -وبناًء عمى إرساؿ المدرسة الوطنية العميا لممناجـ والمعادف -
 

 ُيـقـــــّرر
 

ئمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لممدرسة الوطنية العميػا لممنػاجـ ييدؼ ىذا القرار إلى تعديل القا المادة األولى:
 عنابة.-والمعادف

عنابػػة، وفقػػا -تحػػّدد القائمػػة االسػػمية ألعضػػاء المجمػػس العممػػي لممدرسػػة الوطنيػػة العميػػا لممنػػاجـ والمعػػادف :2المــادة 
 لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.

عنابة، كل فيمػا -ف ومدير المدرسة العميا الوطنية العميا لممناجـ والمعادفيكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكوي :3المادة 
 يخصو، بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

 2021ديسمبر  30 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

  2020جوان  30المؤّرخ في  372الذي يعّدل القرار رقم  2021ديسمبر  30المؤرخ في  1465ممحق بالقرار رقم 
 عنابة-رسة الوطنية العميا لممناجم والمعادنالمحّدد لمقائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لممد

 

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 مدير المدرسة، رئيس المجمس العممي لممدرسة بف سيحمدي سميـ 1
 مدير مساعد مّكمف بالتعميـ والشيادات والتكويف المتواصل  لمبوب سامية 2
 ث العممي والتطوير التكنولوجي واالبتكار وترقية المقاوالتيةمدير مساعد مكّمف بالتكويف في الدكتوراه والبح نطور جماؿ 3
 رئيس القسـ التحضيري لمعمـو والتقنيات بوربيع أماؿ 4
 رئيس قسـ عمـ وىندسة المواد غوص حواس 5
 رئيس المجنة العممية لقسـ التكويف التحضيري  عميرة عائشة 6
 المواد رئيس المجنة العممية لقسـ عمـ وىندسة كحموؿ لطيفة 7
 رئيس المجنة العممية لقسـ ىندسة المناجـ عيشوري إيماف 8
 أستاذ محاضر قسـ "أ" بنودية دمحم الشريف 9
 أستاذ محاضر قسـ "ب" بوساحة عائشة 10
 أستاذ مساعد قسـ "أ" محتالي ىدى 11
 أستاذ مساعد قسـ "ب" دبابي وسيمة 12
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 مدير مخبر بحث رتيمة دمحم 13
 عنابة -أستاذ بجامعة باجي مختار عيدبودباف الس 14
 عنابة -أستاذ بجامعة باجي مختار شطيبي دمحم 15
 مسؤوؿ المكتبة منصر شيرزاد 16
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ةيحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممي، 2021ديسمبر  30مؤرخ في  1466قــرار رقم 
 بالمدرسة العميا لمفالحة بمستغانم لقسم التكوين التحضيري 

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2021يوليو سنة  7الموافق  1442ذي القعدة عاـ  26المؤّرخ في  281-21بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة، المعّدؿ
الذي  2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ  18المؤرخ في  77-13 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ -

 .يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
 2016يونيو سنة  14الموافق  1437رمضاف عاـ  9المؤرخ في  176-16وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .الذي يحدد القانوف األساسي النموذجي لممدرسة العميا
فبراير سنة  15الموافق  1438جمادى األولى عاـ  18المؤرخ في  89-17بمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ و  -

 .والمتضّمف تحويل المدرسة التحضيرية في عموـ الطبيعة والحياة بمستغانـ، إلى مدرسة عميا لمفالحة 2017
التحضيري بالمدرسة العميا لمفالحة وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ التكويف  -

 .2021أكتوبر  13بمستغانـ المؤرخ في 
 

 ُيـقـــــّرر
 

 1437رمضػاف عػاـ  9المػؤرخ فػي  176-16مػف المرسػـو التنفيػذي رقػـ  50تطبيقػا ألحكػاـ المػادة  المـادة األولـى:
االسػمية ألعضػاء  ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد القائمة2016يونيو سنة  14الموافق 

 المجنة العممية لقسـ التكويف التحضيري بالمدرسة العميا لمفالحة بمستغانـ.
تحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ التكويف التحضيري بالمدرسة العميػا لمفالحػة بمسػتغانـ،  :2المادة 

 وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.
ـ لمتعميـ والتكويف ومدير المدرسة العميا لمفالحة بمستغانـ، كل فيما يخصو، بتطبيق ىػذا يكّمف المدير العا :3المادة 

 القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
 2021ديسمبر  30 فيحرر بالجزائر 

 وزير التعميم العالي والبحث العممي
 أ.د عبد الباقي بن زيان

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 الذي يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية 2021ديسمبر  30المؤرخ في  1466ممحق بالقرار رقم 

 بالمدرسة العميا لمفالحة بمستغانم لقسم التكوين التحضيري 
 

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجنة العممية لمقسـ بساحة حسيبة 1
 رئيس القسـ بمعباس دمحم 2
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 أستاذ محاضر قسـ "أ" عزوز دمحم 3
 أستاذ محاضر قسـ "ب" شادلي عائشة 4
 أستاذ محاضر قسـ "ب" بوزيد خديجة 5
 أستاذ محاضر قسـ "ب" محدب جميمة 6
 عد قسـ "أ"أستاذ مسا مييدي عائشة 7
 أستاذ مساعد قسـ "أ" بركة دمحم 8

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي ، 2021ديسمبر  30مؤرخ في  1467قــرار رقم 

 لممدرسة العميا لمفالحة بمستغانم
 

 ممي،إن وزير التعميم العالي والبحث الع
 2021يوليو سنة  7الموافق  1442ذي القعدة عاـ  26المؤّرخ في  281-21بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة، المعّدؿ
الذي  2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .ـ العالي والبحث العمميير التعمييحدد صالحيات وز 
 2016يونيو سنة  14الموافق  1437رمضاف عاـ  9المؤرخ في  176-16وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .األساسي النموذجي لممدرسة العمياالذي يحدد القانوف 
فبراير سنة  15الموافق  1438جمادى األولى عاـ  18المؤرخ في  89-17وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .مستغانـ، إلى مدرسة عميا لمفالحةوالمتضّمف تحويل المدرسة التحضيرية في عموـ الطبيعة والحياة ب 2017
 25 لممدرسة العميا لمفالحة بمستغانـ المؤرخ في وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجمس العممي -

 .2021أكتوبر 
 ُيـقـــــّرر

 

 1437رمضػاف عػاـ  9المػؤرخ فػي  176-16مػف المرسػـو التنفيػذي رقػـ  44دة تطبيقػا ألحكػاـ المػا المـادة األولـى:
، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد القائمة االسػمية ألعضػاء 2016يونيو سنة  14الموافق 

 المجمس العممي لممدرسة العميا لمفالحة بمستغانـ.
ممدرسػػة العميػػا لمفالحػػة بمسػػتغانـ، وفقػػا لمجػػدوؿ الممحػػق تحػػدد القائمػػة االسػػمية ألعضػػاء المجمػػس العممػػي ل :2المــادة 

 بيذا القرار.
يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف ومدير المدرسة العميا لمفالحة بمستغانـ، كل فيما يخصو، بتطبيق ىػذا  :3المادة 

 القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
 2021ديسمبر  30 فيحرر بالجزائر 

 وزير التعميم العالي والبحث العممي
 أ.د عبد الباقي بن زيان

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 ائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي الذي يحّدد الق 2021ديسمبر  30المؤرخ في  1467ممحق بالقرار رقم 
 لممدرسة العميا لمفالحة بمستغانم

 

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 مدير المدرسة، رئيس المجمس العممي لممدرسة بودروة قدور 1
 مدير مساعد مّكمف بالتعميـ والشيادات والتكويف المتواصل  بف دحماف ليمى 2
 التكويف في الدكتوراه والبحث العممي والتطوير التكنولوجي واالبتكار وترقية المقاوالتيةمدير مساعد مكّمف ب ليتيـ ميمود 3
 مدير مساعد مكّمف بأنظمة اإلعالـ واالتصاؿ والعالقات الخارجية زايدي الياشمي 4
 رئيس قسـ التكويف التحضيري  بمعباس دمحم 5
 رئيس قسـ الطور الثاني خاتـ رشيد 6
 المجنة العممية لقسـ التكويف التحضيري  رئيس بساحة حسيبة 7
 رئيس المجنة العممية لقسـ الطور الثاني بمقاسمي لويزة 8
 أستاذ بطاىر صحراوي رحمة 9
 أستاذ محاضر قسـ "ب" جممودي يونس 10
 أستاذ مساعد قسـ "أ" بوخاري رشيد 11
 مستغانـ -أستاذ بجامعة عبد الحميد ابف باديس مانع دمحم 12
 مستغانـ -أستاذ بجامعة عبد الحميد ابف باديس قاف عبد الرحيـشير  13

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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يمدد أجل إجراء امتحان ميني لاللتحاق بسمك مساعدي  ،2021نوفمبر 03مؤرخ في  1539قم مقرر ر 
 البويرة  -لمديرية الخدمات الجامعية  المتصرفين، رتبة مساعد متصرف

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، المتضمف 2006سنة  يوليو 15الموافق  1427جمادى الثانية عاـ  19المؤرخ في 03-06بمقتضى األمر رقـ  -

  .القانوف األساسي العاـ لموظيفة العمومية
، 2008جانفي سنة  19الموافق  1429محـر عاـ  11المؤرخ في  08-04بمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ و  -

المتضمف القانوف األساسي الخاص بالموظفيف المنتميف لألسالؾ المشتركة في المؤسسات واإلدارات العمومية، 
 .لمتمـالمعدؿ وا

أفريل سنة  25الموافق 1433جمادى الثانية عاـ  03المؤرخ في  194-12وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
، الذي يحدد كيفيات تنظيـ المسابقات واالمتحانات والفحوص المينية في المؤسسػات واإلدارات العمومية 2012
جرائيا  .وا 

متضمف فتح االمتحاف الميني لاللتحاؽ بسمؾ ، ال2021جواف  06المؤرخ في  03وبمقتضى المقرر رقـ  -
 مساعدي المتصرفيف، رتبة مساعد متصرؼ.

 ُيـقـــــّرر
، 2012أفريػػل سػػنة  25المػػؤرخ فػػي  12-194مػػف المرسػػـو التنفيػػذي رقػػـ  17عمػػال بأحكػػاـ المػػادة  المــادة األولــى:

تحػػاؽ بسػػمؾ مسػػاعدي والمػػذكور أعػػاله وعمػػى سػػبيل التسػػوية، يمػػدد آجػػاؿ إجػػراء االمتحػػاف المينػػي لالل
 . 2021أكتوبر  11(، ابتداء مف تػػاريخ 1لمدة شير واحد ) المتصرفيف، رتبة مساعد متصرؼ

 ينشر ىذا المقرر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. :2المادة 
 2021 نوفمبر 03 فيحرر بالجزائر 

 وزير التعميم العالي والبحث العمميع/
 شريةمدير الموارد الب
 بوزيد فريد

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يمدد أجل إجراء مسابقة عمى أساس االختبارات لاللتحاق  ،2021نوفمبر 03مؤرخ في  1540مقرر رقم 

 بسمك الممارسين الطبيين العامين في الصحة العمومية، رتبة طبيب عام رئيسي في الصحة العمومية
 البويرة -مديرية الخدمات الجامعيةل

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 ،2006يوليو سنة  15الموافق  1427جمادى الثانية عاـ  19المؤرخ في  03-06بمقتضى األمر رقـ  -

  .المتضمف القانوف األساسي العاـ لموظيفة العمومية
، 2009نوفمبر سنة  24الموافق  1430حجة عاـ ذي ال 7المؤرخ في  393-09المرسوـ التنفيذي وبمقتضى  -

 .المتضمف القانوف األساسي الخاص بالموظفيف المنتميف ألسالؾ الممارسيف الطبييف العاميف في الصحة العمومية
أفريل سنة  25الموافق  1433جمادى الثانية عاـ  03المؤرخ في  194-12وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

تنظيـ المسابقات واالمتحانات والفحوص المينية في المؤسسػات واإلدارات العمومية ، المحدد لكيفيات 2012
جرائيا     .وا 
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، المتضمف فتح مسابقة عمى االختبارات لاللتحاؽ بسمؾ 2021جواف  06المؤرخ في  01وبمقتضى المقرر رقـ  -
 العمومية.     الممارسيف الطبييف العاميف في الصحة العمومية، رتبة طبيب عاـ رئيسي في الصحة

 ُيـقـــــّرر
، 2012أفريػػل سػػنة  25المػػؤرخ فػػي  12-194مػػف المرسػػـو التنفيػػذي رقػػـ  17عمػػال بأحكػػاـ المػػادة  المــادة األولــى:

والمػػػذكور أعػػػاله وعمػػػى سػػػبيل التسػػػوية، يمػػػدد آجػػػاؿ إجػػػراء مسػػػابقة عمػػػى االختبػػػارات لاللتحػػػاؽ بسػػػمؾ 
لمػدة  ،رتبػة طبيػب عػاـ رئيسػي فػي الصػحة العموميػةالممارسيف الطبييف العاميف في الصحة العمومية، 

 .                               2021أكتوبر  11(، ابتداء مف تاريخ 1شير واحد )
 ينشر ىذا المقرر في النشرة الرسمية لوزارة التعميـ العالي والبحث العممي. :2المادة 

 2021 نوفمبر 03 فيحرر بالجزائر 
 البحث العمميوزير التعميم العالي و ع/

 مدير الموارد البشرية
 بوزيد فريد

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يمدد أجل إجراء مسابقة عمى أساس االختبارات لاللتحاق  ،2021نوفمبر 03مؤرخ في  1541مقرر رقم 

 عام رئيس في الصحة العموميةبسمك الممارسين الطبيين العامين في الصحة العمومية، رتبة طبيب 
 البويرة     -لمديرية الخدمات الجامعية

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، 2006يوليو سنة  15الموافق  1427جمادى الثانية عاـ  19المؤرخ في  03-06بمقتضى األمر رقـ  -

 .المتضمف القانوف األساسي العاـ لموظيفة العمومية
، 2009نوفمبر سنة  24الموافق  1430ذي الحجة عاـ  7المؤرخ في  393-09تنفيذي وبمقتضى المرسوـ ال -

 .طبييف العاميف في الصحة العموميةالمتضمف القانوف األساسي الخاص بالموظفيف المنتميف ألسالؾ الممارسيف ال
أفريل سنة  25الموافق  1433جمادى الثانية عاـ  03المؤرخ في  194-12وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

، المحدد لكيفيات تنظيـ المسابقات واالمتحانات والفحوص المينية في المؤسسػات واإلدارات العمومية 2012
جرائيا    .وا 

، المتضمف فتح مسابقة عمى االختبارات لاللتحاؽ بسمؾ 2021جواف  13المؤرخ في  04وبمقتضى المقرر رقـ  -
 بيب عاـ رئيس في الصحة العمومية.، رتبة طالممارسيف الطبييف العاميف في الصحة العمومية

 

 ُيـقـــــّرر
، 2012أفريػػل سػػنة  25المػػؤرخ فػػي  12-194مػػف المرسػػـو التنفيػػذي رقػػـ  17عمػػال بأحكػػاـ المػػادة  المــادة األولــى:

والمػػػذكور أعػػػاله وعمػػػى سػػػبيل التسػػػوية، يمػػػدد آجػػػاؿ إجػػػراء مسػػػابقة عمػػػى االختبػػػارات لاللتحػػػاؽ بسػػػمؾ 
لمػدة  ،لعػاميف فػي الصػحة العموميػة، رتبػة طبيػب عػاـ رئػيس فػي الصػحة العموميػةالممارسيف الطبيػيف ا

 .                               2021أكتوبر  17(، ابتداء مف تاريخ 1شير واحد )
 ينشر ىذا المقرر في النشرة الرسمية لوزارة التعميـ العالي والبحث العممي. :2المادة 

 2021 نوفمبر 03 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العمميع/

 مدير الموارد البشرية
 بوزيد فريد

ــــ ــــ ـــ ــــ ــــــــــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ـــــــــ ـــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ــــــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ـــــ ـــــ ـــ  ــــ
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سمك النفسانيين ب جراء امتحان ميني لاللتحاقيمدد أجل إ ،2021نوفمبر 03مؤرخ في  1542مقرر رقم 
 البويرة    -لمديرية الخدمات الجامعية ني عيادي رئيسي لمصحة العموميةرتبة نفسا العياديين لمصحة العمومية،

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 ،2006يوليو سنة  15الموافق  1427جمادى الثانية عاـ  19المؤرخ في  03-06بمقتضى األمر رقـ  -

 .المتضمف القانوف األساسي العاـ لموظيفة العمومية
، 2009جويمية سنة  22الموافق  1430رجب عاـ  29المؤرخ في  240-09التنفيذي المرسوـ وبمقتضى  -

 .المتضمف القانوف األساسي الخاص بالموظفيف المنتميف ألسالؾ النفسانييف لمصحة العمومية
أفريل سنة  25الموافق  1433جمادى الثانية عاـ  03المؤرخ في  194-12وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

ت واإلدارات العمومية دد لكيفيات تنظيـ المسابقات واالمتحانات والفحوص المينية في المؤسسػا، المح2012
جرائيا   .وا 

، المتضمف فتح االمتحاف الميني لاللتحاؽ بسمؾ 2021جواف  13المؤرخ في  05وبمقتضى المقرر رقـ  -
 مومية.    النفسانييف العيادييف لمصحة العمومية، رتبة نفساني عيادي رئيسي لمصحة الع

 

 ُيـقـــــّرر
 

، 2012أفريػػل سػػنة  25المػػؤرخ فػػي  12-194مػػف المرسػػـو التنفيػػذي رقػػـ  17عمػػال بأحكػػاـ المػػادة  المــادة األولــى:
والمػػذكور أعػػاله وعمػػى سػػبيل التسػػوية، يمػػدد آجػػاؿ إجػػراء االمتحػػاف المينػػي لاللتحػػاؽ بسػػمؾ النفسػػانييف 

(، ابتػداء 1ي رئيسي لمصحة العمومية، لمدة شير واحد )العيادييف لمصحة العمومية، رتبة نفساني عياد
 .2021أكتوبر  17مف تاريخ 

 ينشر ىذا المقرر في النشرة الرسمية لوزارة التعميـ العالي والبحث العممي.: 2المادة 
 2021 نوفمبر 03 فيحرر بالجزائر 

 وزير التعميم العالي والبحث العمميع/
 مدير الموارد البشرية

 بوزيد فريد
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يمدد أجل إجراء مسابقة عمى أساس االختبارات لمترقية لاللتحاق ،2021نوفمبر 03مؤرخ في  1543مقرر رقم 
 البويرة -لمديرية الخدمات الجامعية بسمك الممرضين لمصحة العمومية، رتبة ممرض متخصص لمصحة العمومية

 

 وزير التعميم العالي والبحث العممي،إن 
 ،2006يوليو سنة  15الموافق  1427جمادى الثانية عاـ  19المؤرخ في  03-06بمقتضى األمر رقـ  -

  .المتضمف القانوف األساسي العاـ لموظيفة العمومية
، 2011مارس سنة  20الموافق  1432ربيع الثاني عاـ  15المؤرخ في  121-11المرسوـ التنفيذي وبمقتضى  -

 .46 المتضمف القانوف األساسي الخاص بالموظفيف المنتميف ألسالؾ شبة الطبييف في الصحة العمومية السيما المادة
أفريل سنة  25الموافق  1433جمادى الثانية عاـ  03المؤرخ في  194-12وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

حوص المينية في المؤسسػات واإلدارات العمومية ، المحدد لكيفيات تنظيـ المسابقات واالمتحانات والف2012
جرائيا    .وا 
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، المتضمف مسابقة عمى أساس االختبارات لمترقية 2021جواف  06المؤرخ في  02وبمقتضى المقرر رقـ  -
 لاللتحاؽ بسمؾ الممرضيف لمصحة العمومية، رتبة ممرض متخصص لمصحة العمومية.    

 

 ُيـقـــــّرر
 

، 2012أفريػػل سػػنة  25المػػؤرخ فػػي  12-194مػػف المرسػػـو التنفيػػذي رقػػـ  17أحكػػاـ المػػادة عمػػال ب المــادة األولــى:
والمذكور أعاله وعمى سبيل التسوية، يمدد آجاؿ إجراء مسابقة عمى أساس االختبارات لمترقيػة لاللتحػاؽ 

(، 1بسمؾ الممرضيف لمصػحة العموميػة، رتبػة ممػرض متخصػص لمصػحة العموميػة، لمػدة شػير واحػد )
 .                               2021أكتوبر  11ء مف تاريخ ابتدا

 ينشر ىذا المقرر في النشرة الرسمية لوزارة التعميـ العالي والبحث العممي. :2المادة 
 2021 نوفمبر 03 فيحرر بالجزائر 

 وزير التعميم العالي والبحث العمميع/
 مدير الموارد البشرية

 بوزيد فريد
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يمدد أجل إجراء امتحان ميني لاللتحاق  ،2021نوفمبر 03مؤرخ في  1544مقرر رقم 
 البويرة     -رتبة عامل ميني خارج الصنف لمديرية الخدمات الجامعية بسمك العمال المينيين،

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، 2006يوليو سنة  15الموافق  1427جمادى الثانية عاـ  19المؤرخ في  03-06رقـ بمقتضى األمر  -

  .المتضمف القانوف األساسي العاـ لموظيفة العمومية
، 2008جانفي سنة  19الموافق  1429محـر عاـ  11المؤرخ في  05-08المرسـو التنفيذي وبمقتضى  -

 .ائقي السيارات والحجابلمينييف، سالمتضمف القانوف األساسي الخاص بالعماؿ ا
أفريل سنة  25الموافق  1433جمادى الثانية عاـ  03المؤرخ في  194-12وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

واإلدارات العمومية  ، المحدد لكيفيات تنظيـ المسابقات واالمتحانات والفحوص المينية في المؤسسػات2012
جرائيا  .وا 

، المتضمف فتح االمتحاف الميني لاللتحاؽ بسمؾ العماؿ 2021جواف  13المؤرخ في  06وبمقتضى المقرر رقـ  -
 المينييف، رتبة عامل ميني خارج الصنف.   

 ي ػقػػػػػّرر
 

، 2012أفريػػل سػػنة  25المػػؤرخ فػػي  12-194مػػف المرسػػـو التنفيػػذي رقػػـ  17المػػادة األولػػى: عمػػال بأحكػػاـ المػػادة 
إجػػػػراء االمتحػػػػاف المينػػػػي لاللتحػػػػاؽ بسػػػػمؾ العمػػػػاؿ  والمػػػػذكور أعػػػػاله وعمػػػػى سػػػػبيل التسػػػػوية، يمػػػػدد آجػػػػاؿ

 . 2021أكتوبر  17(، ابتداء مف تاريخ 1المينييف، رتبة عامل ميني خارج الصنف لمدة شير واحد )
 ينشر ىذا المقرر في النشرة الرسمية لوزارة التعميـ العالي والبحث العممي. :2المادة 

 2021 نوفمبر 03 فيحرر بالجزائر 
 يم العالي والبحث العمميوزير التعمع/

 مدير الموارد البشرية
 بوزيد فريد

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 يمدد أجل إجراء إمتحان ميني لإللتحاق بسمك ميندسين ،2021نوفمبر 04مؤرخ في  1550مقرر رقم 
 لجامعة التكوين المتواصل في اإلعالم اآللي، رتبة ميندس رئيسي في اإلعالم اآللي 

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، المتضمف 2006يوليو سنة  15الموافق  1427جمادى الثانية عاـ  19المؤرخ في 03-06بمقتضى األمر رقـ  -

  .القانوف األساسي العاـ لموظيفة العمومية
، 2008جانفي سنة  19الموافق  1429محـر عاـ  11المؤرخ في  08-04وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

المتضمف القانوف األساسي الخاص بالموظفيف المنتميف لألسالؾ المشتركة في المؤسسات واإلدارات العمومية، 
 .المعدؿ والمتمـ

أفريل سنة  25الموافق  1433جمادى الثانية عاـ  03المؤرخ في  194-12وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
ت تنظيـ المسابقات واإلمتحانات  والفحوص المينية في المؤسسػات  واإلدارات العمومية ، المحدد كيفيا2012
جرائيا  .وا 

، المتضمف فتح اإلمتحاف الميني لإللتحاؽ بسمؾ 2021جواف  06المؤرخ في  268وبمقتضى المقرر رقـ  -
 .الميندسيف في اإلعالـ اآللي، رتبة ميندس رئيسي في اإلعالـ اآللي

 

 ُيـقـــــّرر
 

، 2012أفريػػل سػػنة  25المػػؤرخ فػػي  12-194مػػف المرسػػـو التنفيػػذي رقػػـ  17عمػػال بأحكػػاـ المػػادة  المــادة األولــى:
والمذكور أعاله، وعمى سبيل التسوية، يمدد آجل إجراء اإلمتحاف الميني لإللتحاؽ بسمؾ الميندسيف في 

 17(، إبتػػداء مػػف تػػػاريخ 1اإلعػػالـ اآللػػي، رتبػػة مينػػدس رئيسػػي فػػي اإلعػػالـ اآللػػي، لمػػدة شػػير واحػػد )
 .2021أكتوبر 

 ينشر ىذا المقرر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي و البحث العممي. :2المادة 
 2021 نوفمبر 04 فيحرر بالجزائر 

 وزير التعميم العالي والبحث العمميع/
 مدير الموارد البشرية

 بوزيد فريد
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 بسمك ميندسي يمدد أجل إجراء إمتحان ميني لإللتحاق ،2021نوفمبر 04مؤرخ في  1551مقرر رقم 
 المخابر الجامعية، رتبة ميندس رئيسي لممخابر الجامعية لجامعة التكوين المتواصل

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، المتضمف 2006يوليو سنة  15الموافق  1427ى الثانية عاـ جماد 19المؤرخ في 03-06بمقتضى األمر رقـ  -

  .القانوف األساسي العاـ لموظيفة العمومية
ماي سنة  5الموافق  1431جمادى األولى عاـ  20المؤرخ في  133-10وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .لتعميـ العالي، المتضمف القانوف األساسي الخاص بالموظفيف المنتميف لألسالؾ الخاصة با2010
أفريل سنة  25الموافق 1433جمادى الثانية عاـ  03المؤرخ في  194-12وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

، الذي يحدد كيفيات تنظيـ المسابقات واإلمتحانات  والفحوص المينية في المؤسسػات  واإلدارات العمومية 2012
جرائيا  .وا 
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، المتضمف فتح اإلمتحاف الميني لإللتحاؽ بسمؾ 2021اف جو  06المؤرخ في  270وبمقتضى المقرر رقـ  -
 .ميندسي المخابر الجامعية، رتبة ميندس رئيسي لممخابر الجامعية

 

 ُيـقـــــّرر
 

، 2012أفريػػل سػػنة  25المػػؤرخ فػػي  12-194مػػف المرسػػـو التنفيػػذي رقػػـ  17عمػػال بأحكػػاـ المػػادة  المــادة األولــى:
،  يمػػدد آجػػل إجػػراء اإلمتحػػاف المينػػي لإللتحػػاؽ بسػػمؾ ميندسػػي والمػػذكور أعػػاله، وعمػػى سػػبيل التسػػوية

 17(،إبتػداء مػف تػاريخ 1المخابر الجامعية، رتبػة مينػدس رئيسػي لممخػابر الجامعيػة، لمػدة شػير واحػد )
 .2021أكتوبر 

 ينشر ىذا المقرر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. :2المادة 
 2021 رنوفمب 04 فيحرر بالجزائر 

 وزير التعميم العالي والبحث العمميع/
 مدير الموارد البشرية

 بوزيد فريد
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بسمك محافظي  يمدد أجل إجراء إمتحان ميني لإللتحاق ،2021نوفمبر 04مؤرخ في  1552مقرر رقم 
 لجامعة التكوين المتواصل  تبات الجامعيةتبة محافع المكالمكتبات الجامعية، ر 

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضمف  ،2006يوليو سنة  15الموافق  1427جمادى الثانية عاـ  19المؤرخ في 03-06بمقتضى األمر رقـ  -

  .القانوف األساسي العاـ لموظيفة العمومية
مايو سنة  5الموافق 1431جمادى األولى عاـ  20ي المؤرخ ف 133-10وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .، المتضمف القانوف األساسي الخاص بالموظفيف المنتميف لألسالؾ الخاصة بالتعميـ العالي2010
أفريل سنة 25الموافق 1433جمادى الثانية عاـ  03المؤرخ في  194-12وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

قات و اإلمتحانات  والفحوص المينية في المؤسسػات واإلدارات العمومية ، المحدد لكيفيات تنظيـ المساب2012
جرائيا  .وا 

، المتضمف فتح اإلمتحاف الميني لإللتحاؽ بسمؾ 2021جواف  06المؤرخ في  271وبمقتضى المقرر رقـ  -
 محافظي المكتبات الجامعية، رتبة محافع المكتبات الجامعية.

 

 ُيـقـــــّرر
 

والمذكور  2012أفريل سنة 25في  المؤرخ12-194مف المرسوـ التنفيذي رقـ  17 بأحكاـ المادةعمال  المادة األولى:
أعاله، وعمى سبيل التسوية، يمدد آجاؿ إجراء اإلمتحاف الميني لإللتحاؽ بسمؾ محافظي المكتبات 

 .2021أكتوبر  17(، إبتداء مف تاريخ 1الجامعية، رتبة محافع المكتبات الجامعية، لمدة شير واحد )
 ينشر ىذا المقرر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. :2المادة 

 2021 نوفمبر 04 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العمميع/

 مدير الموارد البشرية
 بوزيد فريد

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 يمدد أجل إجراء إمتحان ميني لإللتحاق بسمك ،2021نوفمبر 04مؤرخ في  1553مقرر رقم 
 التقنيين في اإلعالم اآللي، رتبة تقني سام في اإلعالم اآللي  لجامعة التكوين المتواصل   

 

 يم العالي والبحث العممي،إن وزير التعم
 2006يوليو سنة  15الموافق  1427جمادى الثانية عاـ  19المؤرخ في  03-06بمقتضى األمر رقـ  -

 .والمتضمف القانوف األساسي العاـ لموظيفة العمومية
 2008جانفي سنة  19الموافق  1429محـر عاـ  11المؤرخ في  08-04وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

دارات العمومية، القانوف األساسي الخاص بالموظفيف المنتميف لألسالؾ المشتركة في المؤسسات واإلوالمتضمف 
 .المعدؿ والمتمـ

أفريل سنة  25الموافق  1433جمادى الثانية عاـ  03المؤرخ في  194-12وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
ات  واإلدارات العمومية المينية  في المؤسسالمحدد لكيفيات تنظيـ المسابقات واإلمتحانات  والفحوص  2012
جرائيا  .وا 

، المتضمف فتح اإلمتحاف الميني لإللتحاؽ بسمؾ 2021جواف  06المؤرخ في  269وبمقتضى المقرر رقـ  -
  .التقنييف في اإلعالـ اآللي، رتبة تقني ساـ في اإلعالـ اآللي

 

 ُيـقـــــّرر
 

ــى:  2012أفريػػل سػػنة  25المػػؤرخ فػػي  12-194لمرسػػـو التنفيػػذي رقػػـ مػػف ا 17عمػػال بأحكػػاـ المػػادة  المــادة األول
والمػػذكور أعػػاله، وعمػػى سػػبيل التسػػوية،يمدد آجػػاؿ إجػػراء اإلمتحػػاف المينػػي لإللتحػػاؽ بسػػمؾ التقنيػػيف فػػي 

أكتػوبر  17(، إبتػداء مػف تػاريخ 1اإلعالـ اآللي، رتبػة تقنػي سػاـ فػي اإلعػالـ اآللػي، لمػدة شػير واحػد )
2021            .                    

 ينشر ىذا المقرر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. :2المادة 
 2021 نوفمبر 04 فيحرر بالجزائر 

 وزير التعميم العالي والبحث العمميع/
 مدير الموارد البشرية

 بوزيد فريد
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 بسمك الكتاب، يمدد أجل إجراء إمتحان ميني لإللتحاق ،2021نوفمبر 04مؤرخ في  1554قرر رقم م

 لجامعة التكوين المتواصل رتبة كاتب مديرية رئيسي
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضمف ، 2006يوليو سنة  15الموافق  1427جمادى الثانية عاـ  19المؤرخ في 03-06بمقتضى األمر رقـ  -

  .األساسي العاـ لموظيفة العمومية القانوف 
، 2008جانفي سنة  19الموافق  1429محـر عاـ  11المؤرخ في  08-04بمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ و  -

دارات العمومية، المتضمف القانوف األساسي الخاص بالموظفيف المنتميف لألسالؾ المشتركة في المؤسسات واإل
 .المعدؿ والمتمـ

أفريل سنة  25الموافق 1433جمادى الثانية عاـ  03المؤرخ في  194-12تضى المرسوـ التنفيذي رقـ وبمق -
، الذي يحدد كيفيات تنظيـ المسابقات واإلمتحانات  والفحوص المينية في المؤسسػات  واإلدارات العمومية 2012
جرائيا  .وا 
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ح اإلمتحاف الميني لإللتحاؽ بسمؾ ، المتضمف فت2021جواف  06المؤرخ في  267وبمقتضى المقرر رقـ  -
 .الكتاب، رتبة كاتب مديرية رئيسي

 ُيـقـــــّرر
، 2012أفريػػل سػػنة  25المػػؤرخ فػػي  12-194مػػف المرسػػـو التنفيػػذي رقػػـ  17عمػػال بأحكػػاـ المػػادة  المــادة األولــى:

لكتػاب، رتبػة والمذكور أعاله، وعمى سبيل التسوية، يمدد آجاؿ إجراء اإلمتحاف الميني لإللتحاؽ بسػمؾ ا
 .2021أكتوبر  17(، إبتداء مف تاريخ 1كاتب مديرية رئيسي، لمدة شير واحد )

 ينشر ىذا المقرر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. :2المادة 
 2021 نوفمبر 04 فيحرر بالجزائر 

 وزير التعميم العالي والبحث العمميع/
 مدير الموارد البشرية

 بوزيد فريد
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يمدد أجل إجراء اإلمتحان الميني لإللتحاق ،2021نوفمبر 04مؤرخ في  1555مقرر رقم 
 بسمك ممحقي اإلدارة، رتبة ممحق اإلدارة لجامعة التكوين المتواصل

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، المتضمف 2006يوليو سنة  15الموافق  1427جمادى الثانية عاـ  19المؤرخ في 03-06بمقتضى األمر رقـ  -

  .القانوف األساسي العاـ لموظيفة العمومية
، 2008جانفي سنة  19الموافق  1429محـر عاـ  11المؤرخ في  08-04وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

ألسالؾ المشتركة في المؤسسات واإلدارات العمومية، المتضمف القانوف األساسي الخاص بالموظفيف المنتميف ل
 .المعدؿ والمتمـ

أفريل سنة  25الموافق 1433جمادى الثانية عاـ  03المؤرخ في  194-12وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 ات  واإلدارات العمومية، الذي يحدد كيفيات تنظيـ المسابقات واإلمتحانات  والفحوص المينية في المؤسسػ2012
جرائيا  .وا 

، المتضمف فتح اإلمتحاف الميني لإللتحاؽ بسمؾ ممحقى 2021جواف  06المؤرخ في  264وبمقتضى المقرر رقـ  -
 .اإلدارة، رتبة ممحق اإلدارة

 ُيـقـــــّرر
 

، 2012أفريػػل سػػنة  25المػػؤرخ فػػي  12-194مػػف المرسػػـو التنفيػػذي رقػػـ  17عمػػال بأحكػػاـ المػػادة  المــادة األولــى:
اله، وعمػػػى سػػػبيل التسػػػوية، يمػػػدد آجػػػاؿ إجػػػراء اإلمتحػػػاف المينػػػي لإللتحػػػاؽ بسػػػمؾ ممحقػػػي والمػػػذكور أعػػػ

 .2021أكتوبر  17(، إبتداء مف تاريخ 1اإلدارة، رتبة ممحق اإلدارة، لمدة شير واحد )
 ينشر ىذا المقرر في النشرة الرسمية لوزارة التعميـ العالي و البحث العممي. :2المادة 

 2021 نوفمبر 04 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العمميع/

 مدير الموارد البشرية
 بوزيد فريد

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 يمدد أجل إجراء اإلمتحان الميني لإللتحاق ،2021نوفمبر 04 مؤرخ في 1556مقرر رقم 
 لجامعة التكوين المتواصل  إلداريين، رتبة عون إدارة رئيسيبسمك األعوان ا

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
ف ، المتضم2006يوليو سنة  15الموافق  1427جمادى الثانية عاـ  19المؤرخ في 03-06بمقتضى األمر رقـ  -

 .القانوف األساسي العاـ لموظيفة العمومية
، 2008جانفي سنة  19الموافق  1429محـر عاـ  11المؤرخ في  08-04وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

المتضمف القانوف األساسي الخاص بالموظفيف المنتميف لألسالؾ المشتركة في المؤسسات واإلدارات العمومية، 
 .مـالمعدؿ والمت

أفريل سنة  25الموافق  1433جمادى الثانية عاـ  03المؤرخ في  194-12رسوـ التنفيذي رقـ وبمقتضى الم -
ات  واإلدارات العمومية في المؤسسػ ، الذي يحدد كيفيات تنظيـ المسابقات واإلمتحانات والفحوص المينية2012
جرائيا  .وا 

تحاف الميني  لإللتحاؽ بسمؾ المتضمف فتح اإلم  ،2021جواف  06المؤرخ في  265وبمقتضى المقرر رقـ  -
 األعواف اإلدارييف، رتبة عوف إدارة رئيسي. 

 ُيـقـــــّرر
،  2012أفريػػل سػػنة  25المػػؤرخ فػػي  12-194مػػف المرسػػـو التنفيػػذي رقػػـ  17عمػػال بأحكػػاـ المػػادة  المــادة األولــى:

بسػػمؾ األعػػواف والمػػذكور أعػػاله، وعمػػى سػػبيل التسػػوية، يمػػدد آجػػاؿ إجػػراء اإلمتحػػاف المينػػي لإللتحػػاؽ 
 .2021أكتوبر  17(، إبتداء مف تاريخ 1اإلدارييف، رتبة عوف إدارة رئيسي، لمدة شير واحد )

  ينشر ىذا المقرر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. :2المادة 
 2021 نوفمبر 04 فيحرر بالجزائر 

 وزير التعميم العالي والبحث العمميع/
 ريةمدير الموارد البش
 بوزيد فريد

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وان بسمك األع يمدد أجل إجراء اإلمتحان الميني لإللتحاق ،2021نوفمبر 04مؤرخ في  1557مقرر رقم 

 لجامعة التكوين المتواصل  اإلداريين، رتبة عون إدارة
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، المتضمف 2006يوليو سنة  15الموافق  1427جمادى الثانية عاـ  19المؤرخ في 03-06بمقتضى األمر رقـ  -

  .القانوف األساسي العاـ لموظيفة العمومية
، 2008جانفي سنة  19الموافق  1429محـر عاـ  11المؤرخ في  08-04وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

لموظفيف المنتميف لألسالؾ المشتركة في المؤسسات واإلدارات العمومية، المتضمف القانوف األساسي الخاص با
 .المعدؿ والمتمـ

أفريل سنة  25الموافق  1433جمادى الثانية عاـ  03المؤرخ في  194-12وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
اإلدارات العمومية ات و في المؤسسػ ، الذي يحدد كيفيات تنظيـ المسابقات واإلمتحانات والفحوص المينية2012
جرائي  ا.وا 
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، المتضمف فتح اإلمتحاف الميني لإللتحاؽ بسمؾ 2021جواف  06المؤرخ في  266وبمقتضى المقرر رقـ  -
 األعواف اإلدارييف، رتبة عوف إدارة. 

 ُيـقـــــّرر
 

،  2012ة أفريػػل سػػن 25المػػؤرخ فػػي  12-194مػػف المرسػػـو التنفيػػذي رقػػـ  17عمػػال بأحكػػاـ المػػادة  المــادة األولــى:
والمػػذكور أعػػاله، وعمػػى سػػبيل التسػػوية، يمػػدد آجػػاؿ إجػػراء اإلمتحػػاف المينػػي لإللتحػػاؽ بسػػمؾ األعػػواف 

 .2021أكتوبر  17(، إبتداء مف تاريخ 1واحد ) اإلدارييف، رتبة عوف إدارة ، لمدة شير
  ينشر ىذا المقرر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. :2المادة 

 2021 نوفمبر 04 فيبالجزائر حرر 
 وزير التعميم العالي والبحث العمميع/

 مدير الموارد البشرية
 بوزيد فريد

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 لتسوية الوّدية لمنزاعات الناجمةا تشكيمة لجنة يحدد، 2021نوفمبر  08 مؤّرخ في  687مقرر

  لوزارة التعميم العالي والبحث العممي ت العموميةعن تنفيذ الصفقا
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، 2015سبتمبر سنة  16الموافق  1436ذي الحجة عاـ  2المؤرخ في  247-15بمقتضى المرسـو الرئاسي رقـ  -

 .المتضمف تنظيـ الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العاـ
 2021يوليو سنة  7الموافق  1442ذي القعدة عاـ  26المؤّرخ في  281-21رقـ  وبمقتضى المرسوـ الرئاسي -

 .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة
الذي  2013يناير  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .ير التعميـ العالي والبحث العممييحّدد صالحيات وز 
المتضمف إنشاء لجنة لمتسوية الوّدية لمنزاعات  2015 سنة ديسمبر 18المؤرخ في  736قرر رقـ وبمقتضى الم -

 .ة التعميـ العالي والبحث العمميالناجمة عف تنفيذ الصفقات العمومية، لوزار 
 لمنزاعات الوّدية لتسويةا لجنة تشكيمةالمتضمف  2016 فيفري سنة 14في  المؤّرخ 153رقـ  المقّرر وبمقتضى -

 .العمومية الصفقات تنفيذ عف لناجمةا
 

 ُيـقـــــّرر
 

 1436ذي الحجة عاـ  2المؤرخ في  247-15مف المرسوـ الرئاسي رقـ  154تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
، المتضمف تنظيـ الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العاـ، ييدؼ 2015سبتمبر سنة  16الموافق 

 لتسوية الوّدية لمنزاعات الناجمة عف تنفيذ الصفقات العموميةاد تشكيمة لجنة ىذا المقّرر إلى تحدي
 لدى وزارة التعميـ العالي والبحث العممي. المنشأة

 

 :لمذكورة في المادة األولى أعاله، مفمجنة االتتشكل  :2المــــــادة 
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 :ممثل وزارة التعميـ العالي والبحث العممي  

 رئيًسا ................................................ ي الحاجكاممالسيد:              

 :)ممثل وزارة المالية )المديرية العامة لممحاسبة  

 عضًوا ................................................. سالمي تومي: السيد            

 .................... عضًوا ..........................ممثل الوزارة المعنية بموضوع النزاع 

 ......................... عضًوا .........ممثل المصمحة المتعاقدة المعنية بموضوع النزاع 
 

 .، والمذكور أعاله2116 فيفري سنة 14في  المؤّرخ 153رقـ  المقّررتمغى أحكاـ  :3المــــــادة 
ينشر في النشرة سعميـ العالي والبحث العممي، بتنفيذ ىذا المقّرر الذي يكّمف األميف العاـ لوزارة الت :4المــــــادة 

 متعميـ العالي والبحث العممي.لالرسمية 
 2021 نوفمبر 08 فيحرر بالجزائر 

 وزير التعميم العالي والبحث العممي
 أ.د عبد الباقي بن زيان

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  يمدد أجل إجراء إمتحان ميني لإللتحاق ،2021نوفمبر  15مؤرخ في  1624قرر رقم م

 1باتنة لجامعة تبة محافع المكتبات الجامعيةبسمك محافظي المكتبات الجامعية، ر 
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، 2006يوليو سنة  15الموافق  1427جمادى الثانية عاـ  19المؤرخ في  03-06بمقتضى األمر رقـ  -

  .المتضمف القانوف األساسي العاـ لموظيفة العمومية
مايو سنة  5 الموافق 1431جمادى األولى عاـ  20المؤرخ في  133-10وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .بالتعميـ العالي ، المتضمف القانوف األساسي الخاص بالموظفيف المنتميف لألسالؾ الخاصة2010
أفريل سنة  25 الموافق 1433جمادى الثانية عاـ  03المؤرخ في  194-12وـ التنفيذي رقـ وبمقتضى المرس -

في المؤسسػات واإلدارات العمومية  ، المحدد لكيفيات تنظيـ المسابقات واإلمتحانات والفحوص المينية2012
جرائيا  .وا 

ميني لإللتحاؽ بسمؾ ، المتضمف فتح اإلمتحاف ال2021جواف  06المؤرخ في  22وبمقتضى المقرر رقـ  -
 محافظي المكتبات الجامعية، رتبة محافع المكتبات الجامعية.
 ُيـقـــــّرر

ــى: ، 2012أفريػػل سػػنة  25المػػؤرخ فػػي 12-194مػػف المرسػػـو التنفيػػذي رقػػـ  17عمػػال بأحكػػاـ المػػادة  المــادة األول
اؽ بسػػػمؾ محػػػافظي والمػػػذكورأعاله، وعمػػػى سػػػبيل التسػػػوية، يمػػػدد آجػػػاؿ إجػػػراء اإلمتحػػػاف المينػػػي لإللتحػػػ

أكتوبر  17(، إبتداء مف تاريخ 1المكتبات الجامعية، رتبة محافع المكتبات الجامعية، لمدة شير واحد )
2021. 

 ينشر ىذا المقرر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. :2المادة 
 2021 نوفمبر 15 فيحرر بالجزائر 

 وزير التعميم العالي والبحث العمميع/
 مدير الموارد البشرية

 بوزيد فريد
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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بسمك محافظي  لإللتحاقيمدد أجل إجراء اإلمتحان الميني  ،2021نوفمبر  15مؤرخ في  1625مقرر رقم 
 1لجامعة باتنة ت الجامعية من المستوى األولالمكتبات الجامعية، رتبة ممحق بالمكتبا

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
،المتضمف 2006يوليو سنة  15الموافق  1427جمادى الثانية عاـ  19المؤرخ في 03-06بمقتضى األمر رقـ  -

  .ظيفة العموميةالقانوف األساسي العاـ لمو 
مايو سنة  5 الموافق 1431جمادى األولى عاـ  20المؤرخ في  133-10وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .، المتضمف القانوف األساسي الخاص بالموظفيف المنتميف لألسالؾ الخاصة بالتعميـ العالي2010
أفريل سنة  25 الموافق 1433عاـ جمادى الثانية  03المؤرخ في  194-12وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

في المؤسسػات  واإلدارات العمومية  ، المحدد لكيفيات تنظيـ المسابقات واإلمتحانات والفحوص المينية2012
جرائيا  .وا 

، المتضمف فتح إمتحاف ميني لإللتحاؽ بسمؾ محافظي 2021جواف  06المؤرخ في  24وبمقتضى المقرر رقـ  -
 ق بالمكتبات الجامعية مف المستوى األوؿ.المكتبات الجامعية، رتبة ممح

 ُيـقـــــّرر
، 2012أفريػػل سػػنة  25المػػؤرخ فػػي  12-194مػػف المرسػػـو التنفيػػذي رقػػـ  17عمػػال بأحكػػاـ المػػادة  المــادة األولــى:

والمػػذكور أعػػاله، وعمػػى سػػبيل التسػػوية، يمػػدد آجػػاؿ إجػػراء اإلمتحػػاف المينػػي لإللتحػػاؽ بسػػمؾ محػػافظي 
(، إبتػداء 1رتبػة ممحػق بالمكتبػات الجامعيػة مػف المسػتوى األوؿ، لمػدة شػير واحػد )المكتبػات الجامعيػة، 

 .2021أكتوبر  17مف تاريخ 
 ينشر ىذا المقرر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. :2المادة 

 2021 نوفمبر 15 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العمميع/

 ريةمدير الموارد البش
 بوزيد فريد

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بسمك محافظي  يمدد أجل إجراء اإلمتحان الميني لإللتحاق ،2021نوفمبر  15مؤرخ في  1626مقرر رقم 

 1لجامعة باتنة الجامعية من المستوى الثاني المكتبات الجامعية، رتبة ممحق بالمكتبات
 

 التعميم العالي والبحث العممي،إن وزير 
المتضمف  ،2006يوليو سنة  15الموافق  1427جمادى الثانية عاـ  19المؤرخ في 03-06بمقتضى األمر رقـ  -

 .القانوف األساسي العاـ لموظيفة العمومية
مايو سنة  5 الموافق 1431جمادى األولى عاـ  20المؤرخ في  133-10وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .لألسالؾ الخاصة بالتعميـ العالي ، المتضمف القانوف األساسي الخاص بالموظفيف المنتميف2010
أفريل سنة  25 الموافق 1433جمادى الثانية عاـ  03المؤرخ في  194-12وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

اإلدارات العمومية ت و في المؤسسػا ، المحدد لكيفيات تنظيـ المسابقات واإلمتحانات والفحوص المينية2012
جرائيا  .وا 
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، المتضمف فتح إمتحاف ميني لإللتحاؽ بسمؾ محافظي 2021جواف  06المؤرخ في  23وبمقتضى المقرر رقـ  -
 المكتبات الجامعية، رتبة ممحق بالمكتبات الجامعية مف المستوى الثاني.

 ُيـقـــــّرر
، 2012أفريػػل سػػنة  25المػػؤرخ فػػي  12-194رقػػـ مػػف المرسػػـو التنفيػػذي  17عمػػال بأحكػػاـ المػػادة  المــادة األولــى:

والمػػذكور أعػػاله، وعمػػى سػػبيل التسػػوية، يمػػدد آجػػاؿ إجػػراء اإلمتحػػاف المينػػي لإللتحػػاؽ بسػػمؾ محػػافظي 
(، إبتػداء 1المكتبات الجامعية، رتبة ممحػق بالمكتبػات الجامعيػة مػف المسػتوى الثػاني، لمػدة شػير واحػد )

 .2021أكتوبر  17مف تاريخ 
 ينشر ىذا المقرر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. :2المادة 

 2021 نوفمبر 15 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العمميع/

 مدير الموارد البشرية
 بوزيد فريد

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يمدد أجل إجراءإمتحان الميني لإللتحاق ،2021 نوفمبر 15مؤرخ في  1627مقرر رقم 

 1بسمك مساعدي المكتبات الجامعية، رتبة مساعد المكتبات الجامعية لجامعة باتنة
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، المتضمف 2006يوليو سنة  15الموافق  1427جمادى الثانية عاـ  19المؤرخ في 03-06بمقتضى األمر رقـ  -

 .ف األساسي العاـ لموظيفة العموميةالقانو 
مايو سنة  5 الموافق 1431جمادى األولى عاـ  20المؤرخ في  133-10وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .، المتضمف القانوف األساسي الخاص بالموظفيف المنتميف لألسالؾ الخاصة بالتعميـ العالي2010
أفريل سنة  25 الموافق 1433جمادى الثانية عاـ  03 المؤرخ في 194-12وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

واإلدارات العمومية و ، المحدد لكيفيات تنظيـ المسابقات و اإلمتحانات والفحوص المينيةفي المؤسسػات 2012
 .إجرائيا

، المتضمف فتح اإلمتحاف الميني لإللتحاؽ بسمؾ 2021جواف  06في  المؤرخ 25وبمقتضى المقرر رقـ  -
 .بات الجامعية، رتبة مساعد المكتبات الجامعيةمساعدي المكت

 ُيـقـــــّرر
، 2012أفريػػل سػػنة  25المػػؤرخ فػػي  12-194مػػف المرسػػـو التنفيػػذي رقػػـ  17عمػػال بأحكػػاـ المػػادة  المــادة األولــى:

والمػػػذكورأعاله، وعمػػػى سػػػبيل التسػػػوية، يمػػػدد آجػػػل إجػػػراء اإلمتحػػػاف المينػػػي لإللتحػػػاؽ بسػػػمؾ مسػػػاعدي 
أكتوبر  17(، إبتداء مف تاريخ 1ة، رتبة مساعد المكتبات الجامعية، لمدة شير واحد )المكتبات الجامعي

2021. 
 ينشر ىذا المقرر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. :2المادة 

 2021 نوفمبر 15 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العمميع/

 مدير الموارد البشرية
 بوزيد فريد

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ



  2021-الرابعالثالثي -النشرة الرسمية                      -مديرية الشؤون القانونية-                     وزارة التعميم العالي والبحث العممي   650

 

 يمدد أجل إجراءإمتحان الميني لإللتحاق ،2021نوفمبر  15مؤرخ في  1628مقرر رقم 
 1رتبة مقتصد جامعي رئيسي لجامعة باتنة بسمك المقتصدون الجامعيون،

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، المتضمف 2006يوليو سنة  15الموافق  1427جمادى الثانية عاـ  19المؤرخ في 03-06بمقتضى األمر رقـ  -

  .القانوف األساسي العاـ لموظيفة العمومية
مايو سنة  5 الموافق 1431جمادى األولى عاـ  20 المؤرخ في 133-10وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .، المتضمف القانوف األساسي الخاص بالموظفيف المنتميف لألسالؾ الخاصة بالتعميـ العالي2010
أفريل سنة  25 الموافق 1433جمادى الثانية عاـ  03المؤرخ في  194-12وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

في المؤسسػات واإلدارات العمومية  ابقات واإلمتحانات والفحوص المينية، المحدد لكيفيات تنظيـ المس2012
جرائياو   .ا 

، المتضمف فتح اإلمتحاف الميني لإللتحاؽ بسمؾ 2021جواف  06المؤرخ في  20وبمقتضى المقرر رقـ  -
 .المقتصدوف الجامعيوف، رتبة مقتصد جامعي رئيسي

 ُيـقـــــّرر
، 2012أفريػػل سػػنة  25المػػؤرخ فػػي  12-194مػػف المرسػػـو التنفيػػذي رقػػـ  17عمػػال بأحكػػاـ المػػادة  المــادة األولــى:

والمػذكور أعػاله، وعمػى سػبيل التسػوية، يمػدد آجػل إجػراء اإلمتحػاف المينػي لإللتحػاؽ بسػمؾ المقتصػػدوف 
 .2021أكتوبر  17(، إبتداء مف تاريخ 1الجامعيوف، رتبة مقتصد جامعي رئيسي، لمدة شير واحد )

 ا المقرر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي و البحث العممي.ينشر ىذ :2المادة 
 2021 نوفمبر 15 فيحرر بالجزائر 

 وزير التعميم العالي والبحث العمميع/
 مدير الموارد البشرية

 بوزيد فريد
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يمدد أجل إجراءإمتحان الميني لإللتحاق ،2021نوفمبر  15مؤرخ في  1629مقرر رقم 
 1بسمك المقتصدون الجامعيون، رتبة مقتصد جامعي لجامعة باتنة

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، المتضمف 2006يوليو سنة  15الموافق  1427جمادى الثانية عاـ  19المؤرخ في 03-06بمقتضى األمر رقـ  -

  .العمومية القانوف األساسي العاـ لموظيفة
مايو سنة  5 الموافق 1431جمادى األولى عاـ  20المؤرخ في  133-10وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .لألسالؾ الخاصة بالتعميـ العالي ، المتضمف القانوف األساسي الخاص بالموظفيف المنتميف2010
أفريل سنة  25 الموافق 1433جمادى الثانية عاـ  03المؤرخ في  194-12وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

، المحدد لكيفيات تنظيـ المسابقات واإلمتحانات والفحوص المينيةفي المؤسسػات واإلدارات العمومية 2012
جرائيا  .وا 

، المتضمف فتح اإلمتحاف الميني لإللتحاؽ بسمؾ 2021جواف  06المؤرخ  في  21وبمقتضى المقرر رقـ  -
 .عيالمقتصدوف الجامعيوف، رتبة مقتصد جام
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 ُيـقـــــّرر
، 2012أفريػػل سػػنة  25المػػؤرخ فػػي  12-194مػػف المرسػػـو التنفيػػذي رقػػـ  17عمػػال بأحكػػاـ المػػادة  المــادة األولــى:

والمػذكور أعػاله، وعمػى سػبيل التسػوية، يمػدد آجػل إجػراء اإلمتحػاف المينػي لإللتحػاؽ بسػمؾ المقتصػػدوف 
 .2021أكتوبر  17اء مف تاريخ (، إبتد1الجامعيوف، رتبة مقتصد جامعي، لمدة شير واحد )

 ينشر ىذا المقرر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي و البحث العممي. :2المادة 
 2021 نوفمبر 15 فيحرر بالجزائر 

 وزير التعميم العالي والبحث العمميع/
 مدير الموارد البشرية

 بوزيد فريد
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 بسمك يمدد أجل إجراء إمتحان الميني لإللتحاق ،2021نوفمبر  15مؤرخ في  1630مقرر رقم 
 1ميندسو المخابر الجامعية، رتبة ميندس رئيسي لممخابر الجامعية لجامعة باتنة

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، 2006يوليو سنة  15الموافق  1427جمادى الثانية عاـ  19المؤرخ في  03-06بمقتضى األمر رقـ  -

  .المتضمف القانوف األساسي العاـ لموظيفة العمومية
ماي سنة  5الموافق  1431جمادى األولى عاـ  20المؤرخ في  133-10وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .، المتضمف القانوف األساسي الخاص بالموظفيف المنتميف لألسالؾ الخاصة بالتعميـ العالي2010
أفريل سنة  25 الموافق 1433جمادى الثانية عاـ  03المؤرخ في  194-12وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

ات  واإلدارات العمومية ، الذي يحدد كيفيات تنظيـ المسابقات واإلمتحانات  والفحوص المينية في المؤسسػ2012
جرائيا  .وا 

فتح اإلمتحاف الميني لإللتحاؽ بسمؾ ميندسو ، المتضمف 2021جواف  06المؤرخ في  16وبمقتضى مقرر رقـ  -
 .المخابر الجامعية، رتبة ميندس رئيسي لممخابر الجامعية
 

 ُيـقـــــّرر
 

ــى:  2012أفريػػل سػػنة  25المػػؤرخ فػػي  12-194مػػف المرسػػـو التنفيػػذي رقػػـ  17عمػػال بأحكػػاـ المػػادة  المــادة األول
اإلمتحػػاف المينػػي لإللتحػػاؽ بسػػمؾ ميندسػػو والمػػذكور أعػػاله، وعمػػى سػػبيل التسػػوية، يمػػدد آجػػاؿ إجػػراء 

 17(، إبتػداء مػف تػاريخ 1المخابر الجامعية، رتبة ميندس رئيسي لممخابر الجامعية، لمػػػػدة شير واحد )
 .2021أكتوبر 

 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لوزارة التعميـ العالي والبحث العممي. :2المادة 
 2021 نوفمبر 15 فيحرر بالجزائر 

 وزير التعميم العالي والبحث العمميع/
 مدير الموارد البشرية

 بوزيد فريد
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 بسمك يمدد أجل إجراء إمتحان الميني لإللتحاق ،2021نوفمبر  15مؤرخ في  1631مقرر رقم 
 1ميندسو المخابر الجامعية، رتبة ميندس دولة لممخابر الجامعية لجامعة باتنة

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، 2006يوليو سنة  15الموافق  1427جمادى الثانية عاـ  19المؤرخ في  03-06بمقتضى األمر رقـ  -

  .األساسي العاـ لموظيفة العمومية قانوف المتضمف ال
ماي سنة  5الموافق  1431جمادى األولى عاـ  20المؤرخ في  133-10وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .لألسالؾ الخاصة بالتعميـ العالي ، المتضمف القانوف األساسي الخاص بالموظفيف المنتميف2010
أفريل سنة  25 الموافق 1433جمادى الثانية عاـ  03خ في المؤر  194-12وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

، الذي يحدد كيفيات تنظيـ المسابقات واإلمتحانات  والفحوص المينية في المؤسسػات  واإلدارات العمومية 2012
جرائيا  .وا 

، المتضمف فتح اإلمتحاف الميني لإللتحاؽ بسمؾ ميندسو 2021جواف  06المؤرخ في  17وبمقتضى مقرر رقـ  -
 .المخابر الجامعية، رتبة ميندس دولة لممخابر الجامعية

 ُيـقـــــّرر
ــى:  2012أفريػػل سػػنة  25المػػؤرخ فػػي  12-194مػػف المرسػػـو التنفيػػذي رقػػـ  17عمػػال بأحكػػاـ المػػادة  المــادة األول

والمػػذكور أعػػاله، وعمػػى سػػبيل التسػػوية، يمػػدد آجػػاؿ إجػػراء اإلمتحػػاف المينػػي لإللتحػػاؽ بسػػمؾ ميندسػػو 
 17(، إبتػداء مػف تػاريخ 1الجامعية، رتبة ميندس دولة  لممخػابر الجامعيػة، لمػػػػػدة شػير واحػد ) المخابر
 .2021أكتوبر 

 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لوزارة التعميـ العالي و البحث العممي. :2المادة 
 2021 نوفمبر 15 فيحرر بالجزائر 

 وزير التعميم العالي والبحث العمميع/
 لموارد البشريةمدير ا

 بوزيد فريد
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لسمك  يمدد أجل إجراء مسابقة عمى أساس اإلختبارات لمترقية ،2021نوفمبر  15مؤرخ في  1632مقرر رقم 
  1لجامعة باتنة عموميةالممارسين الطبيين العامين في الصحة العمومية، رتبة طبيب عام رئيس في الصحة ال

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 ،2006يوليو سنة  15الموافق  1427جمادى الثانية عاـ  19المؤرخ في  03-06بمقتضى األمر رقـ  -

 المتضمف القانوف األساسي العاـ لموظيفة العمومية، 
، 2009نوفمبر سنة  24الموافق  1430ذي الحجة عاـ  7المؤرخ في  393-09المرسوـ التنفيذي وبمقتضى  -

المتضمف القانوف األساسي الخاص بالموظفيف المنتميف ألسالؾ الممارسيف الطبييف العاميف في الصحة 
 ، العمومية

أفريل سنة  25الموافق  1433جمادى الثانية عاـ  03المؤرخ في  194-12وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
ابقات واإلمتحانات والفحوص المينية في المؤسسػات واإلدارات العمومية ، المحدد لكيفيات تنظيـ المس2012
جرائيا     .وا 
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، المتضمف فتح مسابقة عمى اإلختبارات لمترقية إلى  2021جواف  06المؤرخ  في  19وبمقتضى المقرر رقـ  -
 ية.    سمؾ الممارسيف الطبييف العاميف في الصحة العمومية، رتبة طبيب عاـ رئيس في الصحة العموم

 ُيـقـــــّرر
، 2012أفريػػل سػػنة  25المػػؤرخ فػػي  12-194مػػف المرسػػـو التنفيػػذي رقػػـ  17عمػػال بأحكػػاـ المػػادة  المــادة األولــى:

أسػػاس اإلختبػػارات  لمترقيػػة إلػػى   والمػػذكور أعػػاله وعمػػى سػػبيل التسػػوية، يمػػدد آجػػاؿ إجػػراء مسػػابقة عمػػى
 ،، رتبػة طبيػب عػاـ رئػيس فػي الصػحة العموميػةسمؾ الممارسيف الطبييف العػاميف فػي الصػحة العموميػة

 .2021أكتوبر  17 (، إبتداء مف تاريخ1لمدة شير واحد )
 ينشر ىذا المقرر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. :2المادة 

 2021 نوفمبر 15 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العمميع/

 مدير الموارد البشرية
 يد فريدبوز 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لمترقية لسمك   يمدد أجل إجراء مسابقة عمى أساس اإلختبارات ،2021نوفمبر  15مؤرخ في  1633مقرر رقم 

  1تنةلجامعة با الممارسين الطبيين العامين في الصحة العمومية، رتبة طبيب عام رئيسي في الصحة العمومية
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 ،2006يوليو سنة  15الموافق  1427جمادى الثانية عاـ  19المؤرخ في  03-06بمقتضى األمر رقـ  -

  .المتضمف القانوف األساسي العاـ لموظيفة العمومية
، 2009مبر سنة نوف 24الموافق  1430ذي الحجة عاـ  7المؤرخ في  393-09المرسوـ التنفيذي وبمقتضى  -

 .العاميف في الصحة العمومية بالموظفيف المنتميف ألسالؾ الممارسيف الطبييفالمتضمف القانوف األساسي الخاص 
أفريل سنة  25الموافق  1433جمادى الثانية عاـ  03المؤرخ في  194-12وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

ت والفحوص المينية في المؤسسػات واإلدارات العمومية ، المحدد لكيفيات تنظيـ المسابقات و اإلمتحانا2012
جرائيا     .وا 

، المتضمف فتح مسابقة عمى اإلختبارات لمترقية إلى  2021جواف  06المؤرخ  في  18وبمقتضى المقرر رقـ  -
 سمؾ الممارسيف الطبييف العاميف في الصحة العمومية، رتبة طبيب عاـ رئيسي في الصحة العمومية.    

 

 ـــّررُيـقــ
، 2012أفريػػل سػػنة  25المػػؤرخ فػػي  12-194مػػف المرسػػـو التنفيػػذي رقػػـ  17عمػػال بأحكػػاـ المػػادة  المــادة األولــى:

والمػػذكور أعػػاله وعمػػى سػػبيل التسػػوية، يمػػدد آجػػاؿ إجػػراء مسػػابقة عمػػى اإلختبػػارات لمترقيػػة إلػػى  سػػمؾ 
لمػدة  ،ي فػي الصػحة العموميػةالممارسيف الطبييف العاميف في الصحة العمومية، رتبػة طبيػب عػاـ رئيسػ

 .                               2021أكتوبر  17(، إبتداء مف تاريخ 1شير واحد )
 ينشر ىذا المقرر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. :2المادة 

 2021 نوفمبر 15 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العمميع/

 البشرية مدير الموارد
 بوزيد فريد

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 يمدد أجل إجراء اإلمتحان الميني لإللتحاق ،2021نوفمبر  15مؤرخ في  1634مقرر رقم 
    1ك ممحقي اإلدارة، رتبة ممحق اإلدارة لجامعة باتنةبسم

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، 2006يوليو سنة  15الموافق  1427جمادى الثانية عاـ  19المؤرخ في  03-06بمقتضى األمر رقـ  -

  .المتضمف القانوف األساسي العاـ لموظيفة العمومية
، 2008جانفي سنة  19الموافق  1429محـر عاـ  11المؤرخ في  08-04وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

دارات العمومية، المتضمف القانوف األساسي الخاص بالموظفيف المنتميف لألسالؾ المشتركة في المؤسسات واإل
 .المعدؿ والمتمـ

أفريل سنة  25 الموافق 1433جمادى الثانية عاـ  03المؤرخ في  194-12وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
واإلدارات العمومية  ، الذي يحدد كيفيات تنظيـ المسابقات واإلمتحانات والفحوص المينية في المؤسسػات2012
جرائيا  .وا 

، المتضمف فتح اإلمتحاف الميني لإللتحاؽ بسمؾ ممحقي 2021أفريل  18المؤرخ في  10وبمقتضى المقرر رقـ  -
 .اإلدارة، رتبة ممحق اإلدارة

 ُيـقـــــّرر
 

ــى:  2012أفريػػل سػػنة  25المػػؤرخ فػػي  12-194مػػف المرسػػـو التنفيػػذي رقػػـ  17عمػػال بأحكػػاـ المػػادة  المــادة األول
والمػػػذكور أعػػػاله، وعمػػػى سػػػبيل التسػػػوية، يمػػػدد آجػػػاؿ إجػػػراء اإلمتحػػػاف المينػػػي لإللتحػػػاؽ بسػػػمؾ ممحقػػػي 

 .2021تمبر سب 12(، إبتداء مف تاريخ  1اإلدارة، رتبة ممحق اإلدارة، لمػػػػدة شير واحد )
 ينشر ىذا المقرر في النشرة الرسمية لوزارة التعميـ العالي والبحث العممي. :2المادة 

 2021 نوفمبر 15 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العمميع/

 مدير الموارد البشرية
 بوزيد فريد

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يمدد أجل إجراء إمتحان الميني لإللتحاق ،2021نوفمبر  15مؤرخ في  1635ر رقم مقر 

    1بسمك أعوان اإلدارة، رتبة عون إدارة رئيسي لجامعة باتنة
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، 2006يوليو سنة  15الموافق  1427جمادى الثانية عاـ  19المؤرخ في  03-06بمقتضى األمر رقـ  -

  .المتضمف القانوف األساسي العاـ لموظيفة العمومية
، 2008جانفي سنة  19الموافق  1429محـر عاـ  11المؤرخ في  08-04وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

المتضمف القانوف األساسي الخاص بالموظفيف المنتميف لألسالؾ المشتركة في المؤسسات واإلدارات العمومية، 
 .المعدؿ والمتمـ

أفريل سنة  25الموافق 1433جمادى الثانية عاـ  03المؤرخ في  194-12تضى المرسوـ التنفيذي رقـ وبمق -
، الذي يحدد كيفيات تنظيـ المسابقات واإلمتحانات والفحوص المينية في المؤسسػات واإلدارات العمومية 2012
جرائيا  .وا 
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اإلمتحاف الميني لإللتحاؽ بسمؾ أعواف ، المتضمف فتح 2021أفريل  18المؤرخ في  13وبمقتضى المقرر رقـ  -
 .اإلدارة، رتبة عوف إدارة رئيسي

 ُيـقـــــّرر
 

ــى:  2012أفريػػل سػػنة  25المػػؤرخ فػػي  12-194مػػف المرسػػـو التنفيػػذي رقػػـ  17عمػػال بأحكػػاـ المػػادة  المــادة األول
مؾ أعػػػواف والمػػػذكور أعػػػاله، و عمػػػى سػػػبيل التسػػػوية، يمػػػدد آجػػػاؿ إجػػػراء اإلمتحػػػاف المينػػػي لإللتحػػػاؽ بسػػػ

 .2021سبتمبر  12(، إبتداء مف تاريخ 1اإلدارة، رتبة عوف إدارة رئيسي، لمػػػػدة شير واحد )
 ينشر ىذا المقرر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. :2المادة 

 2021 نوفمبر 15 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العمميع/

 مدير الموارد البشرية
 بوزيد فريد

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يمدد أجل إجراء إمتحان الميني لإللتحاق ،2021نوفمبر  15مؤرخ في  1636مقرر رقم 

    1بسمك الكتاب، رتبة كاتب مديرية رئيسي لجامعة باتنة
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، 2006يوليو سنة  15الموافق  1427جمادى الثانية عاـ  19المؤرخ في  03-06قـ بمقتضى األمر ر  -

  .المتضمف القانوف األساسي العاـ لموظيفة العمومية
، 2008جانفي سنة  19الموافق  1429محـر عاـ  11المؤرخ في  08-04وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

يف لألسالؾ المشتركة في المؤسسات واإلدارات العمومية، المتضمف القانوف األساسي الخاص بالموظفيف المنتم
 .المعدؿ والمتمـ

أفريل سنة  25الموافق 1433جمادى الثانية عاـ  03المؤرخ في  194-12وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
ية ، الذي يحدد كيفيات تنظيـ المسابقات واإلمتحانات والفحوص المينية في المؤسسػات واإلدارات العموم2012
جرائيا  .وا 

، المتضمف فتح اإلمتحاف الميني لإللتحاؽ بسمؾ الكتاب، 2021أفريل  18المؤرخ في  09وبمقتضى المقرر رقـ  -
 .رتبة كاتب مديرية رئيسي

 ُيـقـــــّرر
ــى:  2012أفريػػل سػػنة  25المػػؤرخ فػػي  12-194مػػف المرسػػـو التنفيػػذي رقػػـ  17عمػػال بأحكػػاـ المػػادة  المــادة األول

ه، وعمى سبيل التسوية، يمدد آجاؿ إجراء اإلمتحاف الميني لإللتحاؽ بسػمؾ الكتػاب، رتبػة والمذكور أعال
 .2021سبتمبر  12(، إبتداء مف تاريخ 1كاتب مديرية رئيسي، لمػػػػدة شير واحد )

 ينشر ىذا المقرر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي و البحث العممي. :2المادة 
 2021 نوفمبر 15 فيحرر بالجزائر 

 وزير التعميم العالي والبحث العمميع/
 مدير الموارد البشرية

 بوزيد فريد
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 بسمك يمدد أجل إجراء اإلمتحان الميني لإللتحاق ،2021مبر نوف 21مؤرخ في  1079مقرر رقم 
 القميعة    -ممحقي اإلدارة، رتبة ممحق اإلدارة لممدرسة الوطنية العميا لإلحصاء واإلقتصاد التطبيقي

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، 2006يوليو سنة  15الموافق  1427جمادى الثانية عاـ  19المؤرخ في  03-06بمقتضى األمر رقـ  -

  .المتضمف القانوف األساسي العاـ لموظيفة العمومية
، 2008جانفي سنة  19الموافق  1429محـر عاـ  11المؤرخ في  08-04وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

المتضمف القانوف األساسي الخاص بالموظفيف المنتميف لألسالؾ المشتركة في المؤسسات واإلدارات العمومية، 
 .لمعدؿ والمتمـا

أفريل سنة  25الموافق 1433جمادى الثانية عاـ  03المؤرخ في  194-12وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
، الذي يحدد كيفيات تنظيـ المسابقات واإلمتحانات والفحوص المينية في المؤسسػات واإلدارات العمومية 2012
جرائيا  .وا 

، المتضمف فتح اإلمتحاف الميني لإللتحاؽ بسمؾ ممحقي 2021ة جويمي 13المؤرخ في  78وبمقتضى المقرر رقـ  -
 .اإلدارة، رتبة ممحق اإلدارة

 

 ُيـقـــــّرر
 

ــى:  2012أفريػػل سػػنة  25المػػؤرخ فػػي  12-194مػػف المرسػػـو التنفيػػذي رقػػـ  17عمػػال بأحكػػاـ المػػادة  المــادة األول
ممحقػي اإلدارة، رتبػة ممحػق اإلدارة،  الميني لإللتحاؽ بسمؾ والمذكور أعاله، يمدد آجاؿ إجراء اإلمتحاف

 .2021نوفمبر  21(، إبتداء مف تاريخ 1لمػػػػدة شير واحد )
 ينشر ىذا المقرر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. :2المادة 

 2021 نوفمبر 21 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العمميع/

 مدير الموارد البشرية
 د فريدبوزي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بسمك الميندسين،  يمدد أجل إجراء اإلمتحان الميني لإللتحاق ،2021نوفمبر  21مؤرخ في  1080مقرر رقم 
   لموكالة الموضوعاتية لمبحث في عموم الصحة والحياة بوىرانيندس رئيسي في المخبر و الصيانة رتبة م

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، 2006يوليو سنة  15الموافق  1427جمادى الثانية عاـ  19المؤرخ في  03-06بمقتضى األمر رقـ  -

  .المتضمف القانوف األساسي العاـ لموظيفة العمومية
، 2008ة جانفي سن 19الموافق  1429محـر عاـ  11المؤرخ في  08-04وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

المتضمف القانوف األساسي الخاص بالموظفيف المنتميف لألسالؾ المشتركة في المؤسسات واإلدارات العمومية، 
 .المعدؿ والمتمـ

أفريل سنة  25الموافق 1433جمادى الثانية عاـ  03المؤرخ في  194-12وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
متحانات والفحوص المينية في المؤسسػات واإلدارات العمومية ، الذي يحدد كيفيات تنظيـ المسابقات واإل2012
جرائيا  .وا 
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، المتضمف فتح اإلمتحاف الميني لإللتحاؽ بسمؾ 2021جويمية  08المؤرخ في  127وبمقتضى المقرر رقـ  -
 الميندسيف، رتبة ميندس رئيسي في المخبر والصيانة. 

 

 

 

 ُيـقـــــّرر
 

ــى:  2012أفريػػل سػػنة  25المػػؤرخ فػػي  12-194مػػف المرسػػـو التنفيػػذي رقػػـ  17ة عمػػال بأحكػػاـ المػػاد المــادة األول
والمػذكور أعػػاله، يمػػدد آجػػاؿ إجػػراء اإلمتحػػاف المينػػي لإللتحػػاؽ بسػػمؾ الميندسػػيف، رتبػػة مينػػدس رئيسػػي 

 .2021نوفمبر  23(، إبتداء مف تاريخ 1واحد ) في المخبر والصيانة، لمػػػػدة شير
 ي النشرة الرسمية لمتعميـ العالي و البحث العممي.ينشر ىذا المقرر ف :2المادة 

 2021 نوفمبر 21 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العمميع/

 مدير الموارد البشرية
 بوزيد فريد

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 بسمك إجراء اإلمتحان الميني لإللتحاقيمدد أجل  ،2021نوفمبر  21مؤرخ في  1081مقرر رقم 

 المتصرفين، رتبة متصرف لموكالة الموضوعاتية لمبحث في عموم الصحة والحياة بوىران    
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، 2006يوليو سنة  15الموافق  1427جمادى الثانية عاـ  19المؤرخ في  03-06بمقتضى األمر رقـ  -

  .ف األساسي العاـ لموظيفة العموميةالمتضمف القانو 
، 2008جانفي سنة  19الموافق  1429محـر عاـ  11المؤرخ في  08-04وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

المتضمف القانوف األساسي الخاص بالموظفيف المنتميف لألسالؾ المشتركة في المؤسسات واإلدارات العمومية، 
 .المعدؿ والمتمـ

أفريل سنة  25الموافق 1433جمادى الثانية عاـ  03المؤرخ في  194-12تنفيذي رقـ وبمقتضى المرسوـ ال -
، الذي يحدد كيفيات تنظيـ المسابقات واإلمتحانات والفحوص المينية في المؤسسػات واإلدارات العمومية 2012
جرائيا  .وا 

يني لإللتحاؽ بسمؾ ، المتضمف فتح اإلمتحاف الم2021جويمية  08المؤرخ في  130وبمقتضى المقرر رقـ  -
 .المتصرفيف رتبة متصرؼ

 ُيـقـــــّرر
ــى:  2012أفريػػل سػػنة  25المػػؤرخ فػػي  12-194مػػف المرسػػـو التنفيػػذي رقػػـ  17عمػػال بأحكػػاـ المػػادة  المــادة األول

والمذكور أعاله، يمدد آجاؿ إجراء اإلمتحاف المينػي لإللتحػاؽ بسػمؾ المتصػرفيف، رتبػة متصػرؼ، لمػػػػػدة 
 .2021نوفمبر  23إبتداء مف تاريخ  (،1شير واحد )

 ينشر ىذا المقرر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. :2المادة 
 2021 نوفمبر 21 فيحرر بالجزائر 

 وزير التعميم العالي والبحث العمميع/
 مدير الموارد البشرية

 بوزيد فريد
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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بسمك مساعدي  يمدد أجل إجراء اإلمتحان الميني لإللتحاق ،2021نوفمبر  21مؤرخ في  1082مقرر رقم 
الموضوعاتية لمبحث في عموم الصحة لموكالة  في اإلعالم اآللي 2الميندسين، رتبة مساعد ميندس مستوى 

 والحياة بوىران    
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 

، 2006يوليو سنة  15الموافق  1427جمادى الثانية عاـ  19المؤرخ في  03-06بمقتضى األمر رقـ  -
  .المتضمف القانوف األساسي العاـ لموظيفة العمومية

، 2008جانفي سنة  19الموافق  1429محـر عاـ  11المؤرخ في  08-04وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
المتضمف القانوف األساسي الخاص بالموظفيف المنتميف لألسالؾ المشتركة في المؤسسات واإلدارات العمومية، 

 .المعدؿ والمتمـ
أفريل سنة  25 الموافق 1433جمادى الثانية عاـ  03المؤرخ في  194-12وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

، الذي يحدد كيفيات تنظيـ المسابقات واإلمتحانات والفحوص المينية في المؤسسػات واإلدارات العمومية 2012
جرائيا  .وا 

، المتضمف فتح اإلمتحاف الميني لإللتحاؽ بسمؾ 2021جويمية  08المؤرخ في  126وبمقتضى المقرر رقـ  -
 .اإلعالـ اآللي في 2مساعدي الميندسيف،  رتبة مساعد ميندس مستوى 

 

 

 

 ُيـقـــــّرر
 

ــى:  2012أفريػػل سػػنة  25المػػؤرخ فػػي  12-194مػػف المرسػػـو التنفيػػذي رقػػـ  17عمػػال بأحكػػاـ المػػادة  المــادة األول
والمذكور أعاله، يمدد آجاؿ إجراء اإلمتحاف الميني لإللتحػاؽ بسػمؾ مسػاعدي الميندسػيف، رتبػة مسػاعد 

 .2021نوفمبر  23(، إبتداء مف تاريخ 1ػػدة شير واحد )في اإلعالـ اآللي، لمػػ 2ميندس مستوى 
 ينشر ىذا المقرر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. :2المادة 

 2021 نوفمبر 21 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العمميع/

 مدير الموارد البشرية
 بوزيد فريد

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
سمك المتصرفين، ب يمدد أجل إجراء اإلمتحان الميني لإللتحاق ،2021نوفمبر  21مؤرخ في  1083مقرر رقم 

 لموكالة الموضوعاتية لمبحث في عموم الصحة والحياة بوىران   رتبة متصرف محمل 
 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

 

، 2006يوليو سنة  15الموافق  1427جمادى الثانية عاـ  19المؤرخ في  03-06بمقتضى األمر رقـ  -
 .المتضمف القانوف األساسي العاـ لموظيفة العمومية

، 2008جانفي سنة  19الموافق  1429محـر عاـ  11المؤرخ في  08-04وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
سالؾ المشتركة في المؤسسات واإلدارات العمومية، المتضمف القانوف األساسي الخاص بالموظفيف المنتميف لأل

 .المعدؿ والمتمـ
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أفريل سنة  25الموافق 1433جمادى الثانية عاـ  03المؤرخ في  194-12وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
، الذي يحدد كيفيات تنظيـ المسابقات واإلمتحانات والفحوص المينية في المؤسسػات واإلدارات العمومية 2012

ج  .رائياوا 
، المتضمف فتح اإلمتحاف الميني لإللتحاؽ بسمؾ 2021جويمية  08المؤرخ في  129وبمقتضى المقرر رقـ  -

 .المتصرفيف رتبة متصرؼ محمل
 ُيـقـــــّرر

ــى:  2012أفريػػل سػػنة  25المػػؤرخ فػػي  12-194مػػف المرسػػـو التنفيػػذي رقػػـ  17عمػػال بأحكػػاـ المػػادة  المــادة األول
جاؿ إجراء اإلمتحاف الميني لإللتحاؽ بسػمؾ المتصػرفيف، رتبػة متصػرؼ محمػل، والمذكور أعاله، يمدد آ

 .2021نوفمبر  23(، إبتداء مف تاريخ  1لمػػػػدة شير واحد )
 ينشر ىذا المقرر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. :2المادة 

 2021 نوفمبر 21 فيحرر بالجزائر 
 ث العمميوزير التعميم العالي والبحع/

 مدير الموارد البشرية
 بوزيد فريد

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يمدد أجل إجراء اإلمتحان الميني لإللتحاق ،2021ديسمبر  01مؤرخ في  1271مقرر رقم 

 لجامعة المدية    مك المتصرفين، رتبة مساعد متصرف بس
 

 والبحث العممي،إن وزير التعميم العالي 
، 2006يوليو سنة  15الموافق  1427جمادى الثانية عاـ  19المؤرخ في  03-06بمقتضى األمر رقـ  -

  .المتضمف القانوف األساسي العاـ لموظيفة العمومية
، 2008جانفي سنة  19الموافق  1429محـر عاـ  11المؤرخ في  08-04وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

ألساسي الخاص بالموظفيف المنتميف لألسالؾ المشتركة في المؤسسات واإلدارات العمومية، المتضمف القانوف ا
 .المعدؿ والمتمـ

أفريل سنة  25الموافق 1433جمادى الثانية عاـ  03المؤرخ في  194-12وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
في المؤسسػات واإلدارات العمومية ، الذي يحدد كيفيات تنظيـ المسابقات واإلمتحانات والفحوص المينية 2012
جرائيا  .وا 

، المتضمف فتح اإلمتحاف الميني لإللتحاؽ بسمؾ 2021جويمية  04المؤرخ في  04وبمقتضى المقرر رقـ  -
 .المتصرفيف رتبة مساعد متصرؼ

 
 

 ُيـقـــــّرر
ــى:  2012أفريػػل سػػنة  25المػػؤرخ فػػي  12-194مػػف المرسػػـو التنفيػػذي رقػػـ  17عمػػال بأحكػػاـ المػػادة  المــادة األول

والمذكور أعاله، وعمى سبيل التسوية، يمدد آجػاؿ إجػراء اإلمتحػاف المينػي لإللتحػاؽ بسػمؾ المتصػرفيف، 
 .2021نوفمبر  14(، إبتداء مف تاريخ 1رتبة مساعد متصرؼ، لمػػػػدة شير واحد )

 ينشر ىذا المقرر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. :2المادة 
 2021ديسمبر  01 فير بالجزائر حر 
 وزير التعميم العالي والبحث العمميع/

 مدير الموارد البشرية
 بوزيد فريد

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 يمدد أجل إجراء اإلمتحان الميني لإللتحاق ،2021ديسمبر  01مؤرخ في  1272مقرر رقم 
 رتبة ممحق رئيسي لإلدارة لجامعة المدية     بسمك ممحقي اإلدارة،

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، 2006يوليو سنة  15الموافق  1427جمادى الثانية عاـ  19المؤرخ في  03-06بمقتضى األمر رقـ  -

  .المتضمف القانوف األساسي العاـ لموظيفة العمومية
، 2008جانفي سنة  19الموافق  1429محـر عاـ  11رخ في المؤ  08-04وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

المتضمف القانوف األساسي الخاص بالموظفيف المنتميف لألسالؾ المشتركة في المؤسسات واإلدارات العمومية، 
 .المعدؿ والمتمـ

أفريل سنة  25الموافق 1433جمادى الثانية عاـ  03المؤرخ في  194-12وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
، الذي يحدد كيفيات تنظيـ المسابقات واإلمتحانات  والفحوص المينية في المؤسسػات  واإلدارات العمومية 2012
جرائيا  .وا 

، المتضمف فتح اإلمتحاف الميني لإللتحاؽ بسمؾ ممحقي 2021جويمية  04المؤرخ في  05وبمقتضى المقرر رقـ  -
 .اإلدارة، رتبة ممحق رئيسي لإلدارة

 

 ُيـقـــــّرر
 

ــى:  2012أفريػػل سػػنة  25المػػؤرخ فػػي  12-194مػػف المرسػػـو التنفيػػذي رقػػـ  17عمػػال بأحكػػاـ المػػادة  المــادة األول
والمػػذكور أعػػاله،  وعمػػى سػػبيل التسػػوية، يمػػدد آجػػاؿ إجػػراء اإلمتحػػاف المينػػي لإللتحػػاؽ بسػػمؾ ممحقػػي 

 .2021نوفمبر  14 (، إبتداء مف تاريخ1اإلدارة، رتبة ممحق رئيسي لإلدارة، لمػػػػدة شير واحد )
 ينشر ىذا المقرر في النشرة الرسمية لوزارة التعميـ العالي والبحث العممي. :2المادة 

 2021ديسمبر  01 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العمميع/

 مدير الموارد البشرية
 بوزيد فريد

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يمدد أجل إجراء اإلمتحان الميني لإللتحاق ،2021ديسمبر  01مؤرخ في  1273مقرر رقم 

 بسمك ممحقي اإلدارة، رتبة ممحق اإلدارة لجامعة المدية    
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، 2006يوليو سنة  15الموافق  1427جمادى الثانية عاـ  19المؤرخ في  03-06بمقتضى األمر رقـ  -

  .المتضمف القانوف األساسي العاـ لموظيفة العمومية
، 2008جانفي سنة  19الموافق  1429محـر عاـ  11المؤرخ في  08-04وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

المتضمف القانوف األساسي الخاص بالموظفيف المنتميف لألسالؾ المشتركة في المؤسسات واإلدارات العمومية، 
 .المعدؿ والمتمـ

أفريل سنة  25الموافق 1433جمادى الثانية عاـ  03المؤرخ في  194-12وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
، الذي يحدد كيفيات تنظيـ المسابقات واإلمتحانات والفحوص المينية في المؤسسػات واإلدارات العمومية 2012
جرائيا  .وا 
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مف فتح اإلمتحاف الميني لإللتحاؽ بسمؾ ممحقي ، المتض2021جويمية  04المؤرخ في  06وبمقتضى المقرر رقـ  -
 .اإلدارة، رتبة ممحق اإلدارة

 ُيـقـــــّرر
ــى:  2012أفريػػل سػػنة  25المػػؤرخ فػػي  12-194مػػف المرسػػـو التنفيػػذي رقػػـ  17عمػػال بأحكػػاـ المػػادة  المــادة األول

بسػػػمؾ ممحقػػػي والمػػػذكور أعػػػاله، وعمػػػى سػػػبيل التسػػػوية، يمػػػدد آجػػػاؿ إجػػػراء اإلمتحػػػاف المينػػػي لإللتحػػػاؽ 
 .2021نوفمبر  14(، إبتداء مف تاريخ 1اإلدارة، رتبة ممحق اإلدارة، لمػػػػدة شير واحد )

 ينشر ىذا المقرر في النشرة الرسمية لوزارة التعميـ العالي والبحث العممي. :2المادة 
 2021ديسمبر  01 فيحرر بالجزائر 

 وزير التعميم العالي والبحث العمميع/
 لبشريةمدير الموارد ا

 بوزيد فريد
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يمدد أجل إجراء إمتحان الميني لإللتحاق ،2021ديسمبر  01مؤرخ في  1274مقرر رقم 
 بسمك أعوان اإلدارة، رتبة عون إدارة رئيسي لجامعة المدية    

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، 2006يوليو سنة  15الموافق  1427جمادى الثانية عاـ  19المؤرخ في  03-06قتضى األمر رقـ بم -

  .المتضمف القانوف األساسي العاـ لموظيفة العمومية
، 2008جانفي سنة  19الموافق  1429محـر عاـ  11المؤرخ في  08-04وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

وظفيف المنتميف لألسالؾ المشتركة في المؤسسات واإلدارات العمومية، المتضمف القانوف األساسي الخاص بالم
 .المعدؿ والمتمـ

أفريل سنة  25 الموافق 1433جمادى الثانية عاـ  03المؤرخ في  194-12وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
دارات العمومية ، الذي يحدد كيفيات تنظيـ المسابقات واإلمتحانات والفحوص المينية في المؤسسػات واإل2012
جرائيا  .وا 

، المتضمف فتح اإلمتحاف الميني لإللتحاؽ بسمؾ أعواف 2021جويمية  04المؤرخ في  07وبمقتضى المقرر رقـ -
 .اإلدارة، رتبة عوف إدارة رئيسي

 ُيـقـــــّرر

ــى:  2012أفريػػل سػػنة  25المػػؤرخ فػػي  12-194مػػف المرسػػـو التنفيػػذي رقػػـ  17عمػػال بأحكػػاـ المػػادة  المــادة األول
والمػػػذكور أعػػػاله،  وعمػػػى سػػػبيل التسػػػوية، يمػػػدد آجػػػاؿ إجػػػراء اإلمتحػػػاف المينػػػي لإللتحػػػاؽ بسػػػمؾ أعػػػواف 

 .2021نوفمبر  14(، إبتداء مف تاريخ 1اإلدارة، رتبة عوف إدارة رئيسي، لمػػػػدة شير واحد )
 ينشر ىذا المقرر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي و البحث العممي. :2المادة 

 2021ديسمبر  01 فير بالجزائر حر 
 وزير التعميم العالي والبحث العمميع/

 مدير الموارد البشرية
 بوزيد فريد

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 يمدد أجل إجراء مسابقة عمى أساس اإلختبارات  لإللتحاق  ،2021ديسمبر  21مؤرخ في  1391رقم  مقرر
 بسمك الميندسين في اإلعالم اآللي، رتبة ميندس دولة في اإلعالم اآللي لجامعة وىران لمعموم والتكنولوجيا  

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، 2006يوليو سنة  15الموافق  1427جمادى الثانية عاـ  19في  المؤرخ 03-06 بمقتضى األمر رقـ -

  .المتضمف القانوف األساسي العاـ لموظيفة العمومية
، 2008جانفي سنة  19الموافق  1429محـر عاـ  11المؤرخ في  08-04وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

دارات العمومية، تركة في المؤسسات واإلالمتضمف القانوف األساسي الخاص بالموظفيف المنتميف لألسالؾ المش
 .المعدؿ والمتمـ

أفريل سنة  25الموافق  1433جمادى الثانية عاـ  03المؤرخ في  194-12وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
، المحدد كيفيات تنظيـ المسابقات واإلمتحانات والفحوص المينية في المؤسسػات واإلدارات العمومية 2012
جرائيا  .وا 

، المتضمف فتح مسابقة عمى أساس اإلختبارات 2021جويمية  15المؤرخ في  842تضى المقرر رقـ وبمق -
 .لإللتحاؽ بسمؾ الميندسيف في اإلعالـ اآللي، رتبة ميندس دولة في اإلعالـ اآللي

 ُيـقـــــّرر
، 2012ريػػل سػػنة أف 25المػػؤرخ فػػي  12-194مػػف المرسػػـو التنفيػػذي رقػػـ  17عمػػال بأحكػػاـ المػػادة  المــادة األولــى:

والمػػذكور أعػػاله، وعمػػى سػػبيل التسػػوية، يمػػدد أجػػل إجػػراء المسػػابقة عمػػى أسػػاس اإلختبػػارات  لإللتحػػاؽ 
(، إبتػداء 1بسمؾ الميندسيف في اإلعالـ اآللي، رتبة ميندس دولة في اإلعالـ اآللي، لمدة شػير واحػد )

 .2021ديسمبر  12مف تػاريخ 
 ة الرسمية لمتعميـ العالي و البحث العممي.ينشر ىذا المقرر في النشر  :2المادة 

 2021ديسمبر  21 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العمميع/

 مدير الموارد البشرية
 بوزيد فريد

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 بسمك التقنيين متحان ميني لإللتحاقيمدد أجل إجراء إ ،2021ديسمبر  21مؤرخ في  1392مقرر رقم 

 في اإلعالم اآللي، رتبة تقني في اإلعالم اآللي لجامعة وىران لمعموم والتكنولوجيا  
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2006يوليو سنة  15الموافق  1427جمادى الثانية عاـ  19المؤرخ في  03-06بمقتضى األمر رقـ  -

 .ألساسي العاـ لموظيفة العموميةوالمتضمف القانوف ا
 2008جانفي سنة  19الموافق  1429محـر عاـ  11المؤرخ في  08-04وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

والمتضمف القانوف األساسي الخاص بالموظفيف المنتميف لألسالؾ المشتركة في المؤسسات واإلدارات العمومية، 
 .المعدؿ والمتمـ
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أفريل سنة  25الموافق  1433جمادى الثانية عاـ  03المؤرخ في  194-12ذي رقـ وبمقتضى المرسوـ التنفي -
المحدد لكيفيات تنظيـ المسابقات واإلمتحانات والفحوص المينية في المؤسسات واإلدارات العمومية  2012
جرائيا  .وا 

اؽ بسمؾ التقنييف ، المتضمف فتح اإلمتحاف الميني لإللتح2021أوت  03المؤرخ في  848وبمقتضى المقرر رقـ  -
  .في اإلعالـ اآللي، رتبة تقني في اإلعالـ اآللي

 ُيـقـــــّرر
 

ــى:  2012أفريػػل سػػنة  25المػػؤرخ فػػي  12-194مػػف المرسػػـو التنفيػػذي رقػػـ  17عمػػال بأحكػػاـ المػػادة  المــادة األول
تقنيػيف فػػي والمػذكور أعػاله، وعمػى سػبيل التسػوية، يمػدد أجػل إجػراء اإلمتحػاف المينػي لإللتحػاؽ بسػمؾ ال

ديسػػػمبر  09(، إبتػػػداء مػػػف تػػػاريخ 1اإلعػػػالـ اآللػػػي، رتبػػػة تقنػػػي فػػػي اإلعػػػالـ اآللػػػي، لمػػػدة شػػػير واحػػػد )
2021                               . 

 ينشر ىذا المقرر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. :2المادة 
 2021ديسمبر  21 فيحرر بالجزائر 

 لعالي والبحث العمميوزير التعميم اع/
 مدير الموارد البشرية

 بوزيد فريد
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بسمك ميندسي  يمدد أجل إجراء إمتحان ميني لإللتحاق ،2021ديسمبر  21مؤرخ في  1393مقرر رقم 
  جامعة وىران لمعموم والتكنولوجيا المخابر الجامعية، رتبة رئيس الميندسين لممخابر الجامعية ل

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، المتضمف 2006يوليو سنة  15الموافق  1427جمادى الثانية عاـ  19المؤرخ في 03-06بمقتضى األمر رقـ  -

  .القانوف األساسي العاـ لموظيفة العمومية
ماي سنة  5الموافق  1431جمادى األولى عاـ  20المؤرخ في  133-10وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .، المتضمف القانوف األساسي الخاص بالموظفيف المنتميف لألسالؾ الخاصة بالتعميـ العالي2010
أفريل سنة  25الموافق 1433جمادى الثانية عاـ  03المؤرخ في  194-12وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

ت واإلمتحانات والفحوص المينية في المؤسسػات واإلدارات العمومية ، الذي يحدد كيفيات تنظيـ المسابقا2012
جرائيا  .وا 

، المتضمف فتح اإلمتحاف الميني لإللتحاؽ بسمؾ 2021جويمية  12المؤرخ في  826وبمقتضى المقرر رقـ  -
 .ميندسي المخابر الجامعية، رتبة رئيس الميندسيف لممخابر الجامعية

 

 ُيـقـــــّرر
 

، 2012أفريػػل سػػنة  25المػػؤرخ فػػي  12-194مػػف المرسػػـو التنفيػػذي رقػػـ  17عمػػال بأحكػػاـ المػػادة  المــادة األولــى:
والمػػذكور أعػػاله،  وعمػػى سػػبيل التسػػوية، يمػػدد أجػػل إجػػراء اإلمتحػػاف المينػػي لإللتحػػاؽ بسػػمؾ ميندسػػي 
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 12ريخ (،إبتػداء مػف تػا1المخابر الجامعية، رتبة رئيس الميندسيف لممخابر الجامعية، لمدة شير واحد )
 .2021ديسمبر 

 ينشر ىذا المقرر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. :2المادة 
 2021ديسمبر  21 فيحرر بالجزائر 

 وزير التعميم العالي والبحث العمميع/
 مدير الموارد البشرية

 بوزيد فريد
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 بسمك يمدد أجل إجراء إمتحان ميني لإللتحاق ،2021ديسمبر  21مؤرخ في  1394قرر رقم م
  تقنيي المخابر الجامعية، رتبة تقني لممخابر الجامعية لجامعة وىران لمعموم والتكنولوجيا 

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، 2006يوليو سنة  15الموافق  1427 جمادى الثانية عاـ 19المؤرخ في  03-06بمقتضى األمر رقـ  -

  .المتضمف القانوف األساسي العاـ لموظيفة العمومية
ماي سنة  5الموافق  1431جمادى األولى عاـ  20المؤرخ في  133-10وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .لألسالؾ الخاصة بالتعميـ العالي ، المتضمف القانوف األساسي الخاص بالموظفيف المنتميف2010
أفريل سنة  25 الموافق 1433جمادى الثانية عاـ  03المؤرخ في  194-12وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

ات  واإلدارات العمومية ، الذي يحدد كيفيات تنظيـ المسابقات واإلمتحانات  والفحوص المينية في المؤسسػ2012
جرائيا  .وا 

لمتضمف فتح اإلمتحاف الميني لإللتحاؽ بسمؾ تقنيي ، ا2021جويمية  12المؤرخ في  830وبمقتضى المقرر رقـ  -
 .المخابر الجامعية، رتبة تقني لممخابر الجامعية

 ُيـقـــــّرر
 

، 2012أفريػػل سػػنة  25المػػؤرخ فػػي  12-194مػػف المرسػػـو التنفيػػذي رقػػـ  17عمػػال بأحكػػاـ المػػادة  المــادة األولــى:
متحاف الميني لإللتحاؽ بسمؾ تقنيي المخػابر والمذكور أعاله، وعمى سبيل التسوية، يمدد أجل إجراء اإل
 .2021ديسمبر  12إبتداء مف تاريخ  (،1الجامعية، رتبة تقني لممخابر الجامعية، لمدة شير واحد )

 ينشر ىذا المقرر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. :2المادة 
 2021ديسمبر  21 فيحرر بالجزائر 

 ي والبحث العمميوزير التعميم العالع/
 مدير الموارد البشرية

 بوزيد فريد
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يمدد أجل إجراء إمتحان ميني لإللتحاق بسمك التقنيين ،2021ديسمبر  21مؤرخ في  1395مقرر رقم 
 ران لمعموم و التكنولوجيا  في اإلعالم اآللي، رتبة تقني سام في اإلعالم اآللي لجامعة وى

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2006يوليو سنة  15الموافق  1427جمادى الثانية عاـ  19المؤرخ في  03-06بمقتضى األمر رقـ  -

  .والمتضمف القانوف األساسي العاـ لموظيفة العمومية
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 2008جانفي سنة  19الموافق  1429ـ محـر عا 11المؤرخ في  08-04وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
دارات العمومية، والمتضمف القانوف األساسي الخاص بالموظفيف المنتميف لألسالؾ المشتركة في المؤسسات واإل

 .المعدؿ والمتمـ
أفريل سنة  25الموافق  1433جمادى الثانية عاـ  03المؤرخ في  194-12وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

فيات تنظيـ المسابقات واإلمتحانات والفحوص المينية في المؤسسات واإلدارات العمومية المحدد لكي 2012
جرائيا  .وا 

، المتضمف فتح اإلمتحاف الميني لإللتحاؽ بسمؾ 2021جويمية  12المؤرخ في  833وبمقتضى المقرر رقـ  -
 .التقنييف في اإلعالـ اآللي، رتبة تقني ساـ في اإلعالـ اآللي

 

 ُيـقـــــّرر
 

ــى:ا  2012أفريػػل سػػنة  25المػػؤرخ فػػي  12-194مػػف المرسػػـو التنفيػػذي رقػػـ  17عمػػال بأحكػػاـ المػػادة  لمــادة األول
والمػػذكور أعػػاله، وعمػػى سػػبيل التسػػوية،يمدد أجػػل إجػػراء اإلمتحػػاف المينػػي لإللتحػػاؽ بسػػمؾ التقنيػػيف فػػي 

ديسػمبر  12اء مػف تػاريخ (، إبتػد1اإلعالـ اآللي، رتبة تقني ساـ في اإلعػالـ اآللػي، لمػدة شػير واحػد )
2021                               . 

 ينشر ىذا المقرر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. :2المادة 
 2021ديسمبر  21 فيحرر بالجزائر 

 وزير التعميم العالي والبحث العمميع/
 مدير الموارد البشرية

 بوزيد فريد
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يمدد أجل إجراء إمتحان ميني لإللتحاق ،2021ديسمبر  21مؤرخ في  1396مقرر رقم 
   لجامعة وىران لمعموم والتكنولوجيا بسمك المحاسبين اإلداريين، رتبة محاسب إداري رئيسي

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، المتضمف 2006يوليو سنة  15الموافق  1427جمادى الثانية عاـ  19المؤرخ في 03-06بمقتضى األمر رقـ  -

  .القانوف األساسي العاـ لموظيفة العمومية
، 2008جانفي سنة  19الموافق  1429محـر عاـ  11المؤرخ في  08-04وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

ؾ المشتركة في المؤسسات واإلدارات العمومية، المتضمف القانوف األساسي الخاص بالموظفيف المنتميف لألسال
 .المعدؿ والمتمـ

أفريل سنة  25الموافق 1433جمادى الثانية عاـ  03المؤرخ في  194-12وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
، الذي يحدد كيفيات تنظيـ المسابقات واإلمتحانات والفحوص المينية في المؤسسػات واإلدارات العمومية 2012
جرا  .ئياوا 

، المتضمف فتح اإلمتحاف الميني لإللتحاؽ بسمؾ 2021جويمية  12المؤرخ في  834وبمقتضى المقرر رقـ  -
 .المحاسبيف اإلدارييف، رتبة محاسب إداري رئيسي
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 ُيـقـــــّرر
 

، 2012أفريػػل سػػنة  25المػػؤرخ فػػي  12-194مػػف المرسػػـو التنفيػػذي رقػػـ  17عمػػال بأحكػػاـ المػػادة  المــادة األولــى:
ذكور أعػػاله، وعمػػى سػػبيل التسػػوية، يمػػدد أجػػل إجػػراء اإلمتحػػاف المينػػي لإللتحػػاؽ بسػػمؾ المحاسػػبيف والمػػ

 .2021ديسمبر  12(، إبتداء مف تاريخ 1اإلدارييف، رتبة محاسب إداري رئيسي، لمدة شير واحد )
 ينشر ىذا المقرر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. :2المادة 

 2021ديسمبر  21 فيئر حرر بالجزا
 وزير التعميم العالي والبحث العمميع/

 مدير الموارد البشرية
 بوزيد فريد

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يمدد أجل إجراء إمتحان ميني لإللتحاق ،2021ديسمبر  21مؤرخ في  1397مقرر رقم 

 لجامعة وىران لمعموم والتكنولوجيا   ئيسيبسمك الكتاب، رتبة كاتب مديرية ر 
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، 2006يوليو سنة  15الموافق  1427جمادى الثانية عاـ  19المؤرخ في  03-06 بمقتضى األمر رقـ -

 .المتضمف القانوف األساسي العاـ لموظيفة العمومية
، 2008جانفي سنة  19الموافق  1429محـر عاـ  11ي المؤرخ ف 08-04وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

المتضمف القانوف األساسي الخاص بالموظفيف المنتميف لألسالؾ المشتركة في المؤسسات واإلدارات العمومية، 
 .المعدؿ والمتمـ

أفريل سنة  25الموافق 1433جمادى الثانية عاـ  03المؤرخ في  194-12وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
، الذي يحدد كيفيات تنظيـ المسابقات واإلمتحانات  والفحوص المينية في المؤسسػات  واإلدارات العمومية 2012
جرائيا  .وا 

، المتضمف فتح اإلمتحاف الميني لإللتحاؽ بسمؾ 2021جويمية  12المؤرخ في  835وبمقتضى المقرر رقـ  -
 .الكتاب، رتبة كاتب مديرية رئيسي

 ُيـقـــــّرر
 

، 2012أفريػػل سػػنة  25المػػؤرخ فػػي  12-194مػػف المرسػػـو التنفيػػذي رقػػـ  17عمػػال بأحكػػاـ المػػادة  ى:المــادة األولــ
والمذكور أعاله، وعمى سبيل التسوية، يمدد أجل إجػراء اإلمتحػاف المينػي لإللتحػاؽ بسػمؾ الكتػاب، رتبػة 

 .2021ديسمبر  12(، إبتداء مف تاريخ 1كاتب مديرية رئيسي، لمدة شير واحد )
 ينشر ىذا المقرر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. :2المادة 

 2021ديسمبر  21 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العمميع/

 مدير الموارد البشرية
 بوزيد فريد

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 يمدد أجل إجراء امتحان ميني لإللتحاق ،2021ديسمبر  21مؤرخ في  1398مقرر رقم 
 بسمك ممحقي اإلدارة، رتبة ممحق اإلدارة لجامعة وىران لمعموم والتكنولوجيا  

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، 2006يوليو سنة  15الموافق  1427جمادى الثانية عاـ  19المؤرخ في  03-06األمر رقـ  بمقتضى -

 .المتضمف القانوف األساسي العاـ لموظيفة العمومية
، 2008جانفي سنة  19الموافق  1429محـر عاـ  11المؤرخ في  08-04وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

المنتميف لألسالؾ المشتركة في المؤسسات واإلدارات العمومية،  المتضمف القانوف األساسي الخاص بالموظفيف
 .المعدؿ والمتمـ

أفريل سنة  25الموافق 1433جمادى الثانية عاـ  03المؤرخ في  194-12وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
العمومية  ، الذي يحدد كيفيات تنظيـ المسابقات واإلمتحانات والفحوص المينية في المؤسسػات واإلدارات2012
جرائيا  .وا 

، المتضمف فتح اإلمتحاف الميني لإللتحاؽ بسمؾ 2021جويمية  12المؤرخ في  837وبمقتضى المقرر رقـ  -
 .ممحقي اإلدارة، رتبة ممحق اإلدارة

 ُيـقـــــّرر
، 2012أفريػػل سػػنة  25المػػؤرخ فػػي  12-194مػػف المرسػػـو التنفيػػذي رقػػـ  17عمػػال بأحكػػاـ المػػادة  المــادة األولــى:
المػػػذكور أعػػػاله، وعمػػػى سػػػبيل التسػػػوية، يمػػػدد أجػػػل إجػػػراء اإلمتحػػػاف المينػػػي لإللتحػػػاؽ بسػػػمؾ ممحقػػػي و 

 .2021ديسمبر  12(، إبتداء مف تاريخ 1اإلدارة، رتبة ممحق اإلدارة، لمدة شير واحد )
 ينشر ىذا المقرر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. :2المادة 

 2021ديسمبر  21 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العمميع/

 مدير الموارد البشرية
 بوزيد فريد

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بسمك األعوان  يمدد أجل إجراء إمتحان ميني لإللتحاق ،2021ديسمبر  21مؤرخ في  1399مقرر رقم 

 لجامعة وىران لمعموم والتكنولوجيا   رئيسيإلداريين، رتبة عون إدارة ا
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، المتضمف 2006يوليو سنة  15الموافق  1427جمادى الثانية عاـ  19المؤرخ في 03-06بمقتضى األمر رقـ  -

  .القانوف األساسي العاـ لموظيفة العمومية
، 2008جانفي سنة  19الموافق  1429محـر عاـ  11في المؤرخ  08-04وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

المتضمف القانوف األساسي الخاص بالموظفيف المنتميف لألسالؾ المشتركة في المؤسسات واإلدارات العمومية، 
 .المعدؿ والمتمـ

أفريل سنة  25الموافق  1433جمادى الثانية عاـ  03المؤرخ في  194-12وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
، الذي يحدد كيفيات تنظيـ المسابقات واإلمتحانات والفحوص المينيةفي المؤسسػات  واإلدارات العمومية 2012
جرائيا  .وا 
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المتضمف فتح اإلمتحاف الميني لإللتحاؽ بسمؾ  ،2021جويمية  12المؤرخ في  836وبمقتضى المقرر رقـ  -
 األعواف اإلدارييف، رتبة عوف إدارة رئيسي. 

 ُيـقـــــّرر
 

،  2012أفريػػل سػػنة  25المػػؤرخ فػػي  12-194مػػف المرسػػـو التنفيػػذي رقػػـ  17عمػػال بأحكػػاـ المػػادة  مــادة األولــى:ال
والمػػػذكور أعػػػاله، وعمػػػى سػػػبيل التسػػػوية، يمػػػدد أجػػػل إجػػػراء اإلمتحػػػاف المينػػػي لإللتحػػػاؽ بسػػػمؾ األعػػػواف 

 .2021يسمبر د 12(، إبتداء مف تاريخ 1اإلدارييف، رتبة عوف إدارة رئيسي، لمدة شير واحد )
  ينشر ىذا المقرر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. :2المادة 

 2021ديسمبر  21 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العمميع/

 مدير الموارد البشرية
 بوزيد فريد

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يمدد أجل إجراء إمتحان ميني لإللتحاق ،2021ديسمبر  21مؤرخ في  1400 مقرر رقم

 رتبة كاتب مديرية لجامعة وىران لمعموم والتكنولوجيا   بسمك الكتاب،
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
لمتضمف ، ا2006يوليو سنة  15الموافق  1427جمادى الثانية عاـ  19المؤرخ في 03-06بمقتضى األمر رقـ  -

  .القانوف األساسي العاـ لموظيفة العمومية
، 2008جانفي سنة  19الموافق  1429محـر عاـ  11المؤرخ في  08-04وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

المتضمف القانوف األساسي الخاص بالموظفيف المنتميف لألسالؾ المشتركة في المؤسسات واإلدارات العمومية، 
 .المعدؿ والمتمـ

أفريل سنة  25الموافق 1433جمادى الثانية عاـ  03المؤرخ في  194-12ضى المرسوـ التنفيذي رقـ وبمقت -
، الذي يحدد كيفيات تنظيـ المسابقات واإلمتحانات والفحوص المينية في المؤسسػات واإلدارات العمومية 2012
جرائيا  .وا 

اإلمتحاف الميني لإللتحاؽ بسمؾ  ، المتضمف فتح2021جويمية  12المؤرخ في  838بمقتضى المقرر رقـ و  -
 .الكتاب، رتبة كاتب مديرية

 ُيـقـــــّرر
 

، 2012أفريػػل سػػنة  25المػػؤرخ فػػي  12-194مػػف المرسػػـو التنفيػػذي رقػػـ  17عمػػال بأحكػػاـ المػػادة  المــادة األولــى:
رتبػة والمذكور أعاله، وعمى سبيل التسوية، يمدد آجل إجراء اإلمتحػاف المينػي لإللتحػاؽ بسػمؾ الكتػاب، 

 .2021ديسمبر  12(، إبتداء مف تاريخ 1كاتب مديرية، لمدة شير واحد )
 ينشر ىذا المقرر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. :2المادة 

 2021ديسمبر  21 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العمميع/

 مدير الموارد البشرية
 بوزيد فريد

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 ﴾ 1202 فرديةقرارات  ﴿

   

  ة مسؤوؿ فرقة البحث بصفعمرون دمحم عيف السيد ي ،2021ديسمبر  19بقرار وزاري مشترؾ مؤرخ في
 المختمطة تحت عنواف "الذكاء االصطناعي في خدمة الكشف عف سرطاف الثدي" المنشأة لدى جامعة تبسة.

------------- 
  بصفتيا رئيسة المجمس العممي لمركز  قري وىيبةتعيف السيدة ، 2021أكتوبر  03مؤرخ في  1037بقرار رقـ

 .تنمية الطاقات المتجددة
  بصفتو مسؤوال عف فريق ميػداف عدوان رشيديعيػف السيد ، 2021أكتوبر  05مؤرخ في  1043بقرار رقـ ،

 .1التكويف "عمـو اقتصادية والتسيير وعمـو تجارية" بجامعة باتنة
  بصفتو   أستاذ محاضر قسـ أ، ،عبد السالم صالحيعيػف السيد ، 2021أكتوبر  05مؤرخ في  1044بقرار رقـ

 .1" بجامعة باتنةة والحياةالتكويػف "عمـو الطبيع مسؤوال عف فريق ميػداف
  بصفتو مسؤوال عف فريق ميػداف أقوجيل  بوجمعةيعيػف السيد ، 2021أكتوبر  05مؤرخ في  1045بقرار رقـ ،

 ،1" بجامعة باتنة التكويف "عمـو المادة
  أستاذ محاضر قسـ أ،  أحمد سيسطة سميميعيػف السيد ، 2021أكتوبر  05مؤرخ في  1046بقرار رقـ ،

 .وال عف فريق ميػداف التكويػف "آداب ولغات أجنبية" بجامعة سكيكػػدةبصفتو مسؤ 
  أستاذ، بصفتو مسؤوال عف فريق عثمانية جماليعيػف السيد  ،2021أكتوبر  05مؤرخ في  1047بقرار رقـ ،

 .عمـو الطبيعة والحياة" بجامعة تبسة ميػداف التكويػف"
  في رتبة أستاذ، كمسؤوؿ بن عبدلي خموفيـ السيد نيى ميات،2021أكتوبر  05مؤرخ في  1048بقرار رقـ ،

 .2021 افريل 01 فريق ميداف التكويف"عمـو الطبيعة والحياة" بجامعة معسكر، ابتداء مف
  أ" قسـ محاضر أستاذ ،زايد عيسي بن السيد مياـ نيىت ،2021أكتوبر  05مؤرخ في  1049بقرار رقـ"، 

 .2020 سبتمبر 28 مف ابتداء البيض، الجامعي لممركز"  اسيةسي وعموـ حقوؽ " التكويف ميداف فريق كمسؤوؿ
  أستاذ، بصفتو مسؤوال عف عبد القادر بن عزوزيعيػف السيد ، 2021أكتوبر  05مؤرخ في  1050بقرار رقـ ،

 .1فريق ميػداف التكويػف "عمـو إنسانية واجتماعية" بجامعة الجزائر
 بصفتو مسؤوال عف فريق ميػداف بنيني أحمدالسيد  يعيػف ،2021 أكتوبر 05 في مؤرخ 1051 رقـ بقرار ،

 .1التكويف "حقوؽ وعموـ سياسية" بجامعة باتنة
 فريق عف مسؤوؿ بصفتو أستاذ، ،إيدير بيطام السيد تعيػف ،2021 أكتوبر 05 في مؤرخ 1052 رقـ بقرار 

 .الغذائية الصناعاتو  التغذية العموـ في العميا بالمدرسة"  والحياة الطبيعة عموـ" التكويػف ميػداف
 أستاذ، كمسؤوؿ فريق ميداف بوشيبة دمحمتنيى مياـ السيد  ،2021 أكتوبر 05 في مؤرخ 1053 رقـ بقرار ،

 .2020افريل  11" بجامعة وىراف، ابتداء مف عمـو إنسػانية واجتماعيةالتكويف "
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 سؤوؿ عف فريق ميػداف ، بصفتو مبوصبع رابحعيػف السيد ي ،2021 أكتوبر 05 في مؤرخ 1054 رقـ بقرار
 .بالمركز الجامعي أفمو التكويػف "لغة وأدب عربي"

 أستاذ، بصفتو مسؤوال عف فريق ذيب جالليعيػف السيد  ،2021 أكتوبر 05 في مؤرخ 1055 رقـ بقرار ،
 .ميػداف التكويػف "عمػوـ وتكنولوجيا" بجامعة تبسة

 أستاذ محاضر قسـ أ، بصفتو ور الدين جفالنيعيػف السيد  ،2021 أكتوبر 05 في مؤرخ 1056 رقـ بقرار ،
 .مسؤوال عف فريق ميػداف التكويػف "عموـ إنسانية واجتماعية" بجامعة  تبسة

 في رتبة أستاذ محاضر قسـ أ، لعبودي زكرياءيعيػف السيد   ،2021 أكتوبر 05 في مؤرخ 1057 رقـ بقرار ،
 .عة أـ البػواقيـ آلػػػي" بجامبصفتو مسؤوال عف فريق ميػداف التكويػف "رياضػيات وا عال

 أستاذ التعميـ العالي، بصفتو بوعصيدة سفيانيعيػف السيد  ،2021 أكتوبر 05 في مؤرخ 1058 رقـ بقرار ،
 .عمـو الػػمادة" بجامعة أـ البػواقي مسؤوال عف فريق ميػداف التكويػف"

 بصفتو مسؤوال عف بد الباقيجوامبي عجديد تعييف السيد ي ،2021 أكتوبر 05 في مؤرخ 1059 رقـ بقرار ،
 ." بجامعة أـ البواقيتكنولوجيافريق ميػداف التكويػف "عموـ و 

 أستاذ "، كمسؤوؿ فريق ميداف بن بوزيد دمحمنيى مياـ السيد ت ،2021 أكتوبر 05 في مؤرخ 1060 رقـ بقرار ،
 .2021فيفري  10 التكويف "عمـو الػػمادة "بجامعة أـ البواقي، ابتداء مف

 أستاذ محاضر قسـ "أ"، نيني ابراىيمنيى مياـ السيد ت ،2021 أكتوبر 05 في مؤرخ 1061 رقـ بقرار ،
 .2021فيفري  10 بجامعة أـ البواقي، ابتداء مف كمسؤوؿ فريق ميداف التكويف "رياضػيات وا عالـ آلػػػي"

 فريق عف سؤوالم بصفتو ،الرحمان عبد حميمد السيد يعيػف ،2021 أكتوبر 05 في مؤرخ 1077 رقـ بقرار 
 .معسكر بجامعة" والكوف  األرض عموـ" التكويف ميػداف

 بصفتو مسؤوال عف فريق  ، أستاذة،ناصر فريدةتعيػف السيدة  ،2021 أكتوبر 05 في مؤرخ 1078 رقـ بقرار
 .1ميػداف التكويػف "ىندسة معمارية، عمػراف وميف المدينة" بجامعة باتنة

 قسـ محاضرة أستاذة رتبة في ،نوال مبيتيل السيدة مياـ نيىت ،2021 أكتوبر 05 في مؤرخ 1079 رقـ بقرار 
 .2021 ماي 18 مف ابتداء معسكر، بجامعة" أجنبية ولغات آداب"  التكويف ميداف فريق كمسؤوؿ" ،"أ" 
 ميػداف فريق عف مسؤولة بصفتيا ،مريم سعداوي   السيدة تعيػف ،2021 أكتوبر 05 في مؤرخ 1080 رقـ بقرار 

 .أفمو الجامعي بالمركز" واجتماعية إنسانية عموـ" فالتكويػ
 بصفتو أ، قسـ محاضر أستاذ ،رفيق يوسفي  السيد عيػفي ،2021 أكتوبر 05 في مؤرخ 1081 رقـ بقرار 

 .تبسة بجامعة" تجارية وعموـ تسيير اقتصادية، عموـ" التكويػف ميػداف فريق عف مسؤوؿ
 عف مسؤوؿ بصفتو أستاذ، ،موسى بن الدين زين السيد تعيػف ،2021 أكتوبر 05 في مؤرخ 1082 رقـ بقرار 

 .القادر عبد األمير اإلسالمية العموـ بجامعة" عربي وأدب لغػة" التكويػف ميػداف فريق
 ميػداف فريق عف مسؤوال بصفتو ،شراف شناف السيد يعيػف ،2021 أكتوبر 05 في مؤرخ 1083 رقـ بقرار 

 .1اتنةب بجامعة" عربي وأدب لغة" التكويف
 فريق عف مسؤوال بصفتو ،الوىاب عبد لونيس السيد يعيػف ،2021 أكتوبر 05 في مؤرخ 1084 رقـ بقرار 

 .2وىراف بجامعة" سياسية وعمـو حقوؽ " التكويػف ميػداف



  2021-الرابعالثالثي -النشرة الرسمية                      -مديرية الشؤون القانونية-                     وزارة التعميم العالي والبحث العممي   672

 

 بصفتو مسؤوال عف فريق ميػداف قيداري قويدر السيديعيػف  ،2021 أكتوبر 05 في مؤرخ 1085 رقـ بقرار ،
 .معسكر جامعةب "فنوف التكويػف "

 بصفتو مسؤوؿ عف فريق ميػداف قزران مصطفي السيدعيػف ت، 2021 أكتوبر 05 في مؤرخ 1086 رقـ بقرار ،
 .التكويػف "حقوؽ وعموـ سياسية" بالمركز الجامعي أفمو

 بصفتو مسؤوال عف فريق ميػداف لزىر كوشو السيديعيػف ، 2021 أكتوبر 05 في مؤرخ 1087 رقـ بقرار ،
 الوادي. جامعة" بلغة وأدب عربيالتكويف "

 2021جوان  16مؤّرخ في ال 706قرار رقـ الالذي يعدؿ ، 2021 أكتوبر 05 في مؤرخ 1088 رقـ بقرار ،
بصفتو مسؤوال عف فريق ميػداف التكويػف "عمـو وتقنيات النشاطات البدنية   ادير عبد النورالسيد يجدد تعييف 

 ة." بجامعة بجايوالرياضية
 بصفتو مسؤوال عف فريق ميػداف ىواري مختار السيديعيػف ، 2021 أكتوبر 05 في مؤرخ 1089 رقـ بقرار ،

 .1باتنة جامعة" بإنسانية واجتماعية عموـالتكويف "
 بصفتو مسؤوال عف فريق حميميد عبد الرحماف السيديعيػف ، 2021 أكتوبر 05 في مؤرخ 1090 رقـ بقرار ،

 .معسكر جامعةب"  عموـ األرض والكوف  ميػداف التكويػف "
 أستاذ، بصفتو مسؤوال عف فريق لزىر فارسيعيػف السيد ، 2021 أكتوبر 05 في مؤرخ 1091 رقـ بقرار ،

 ." بجامعة تبسةة"آداب ولغات أجنبيميػداف التكويػف 
 بصفتو محاضر قسـ أ، أستاذ دنيازاد ثابتيعيػف السيد ، 2021 أكتوبر 05 في مؤرخ 1092 رقـ بقرار ،

 .فريق ميػداف التكويػف "حػقوؽ وعموـ سياسية" بجامعة تبسةمسؤوال عف 
 بصفتو محاضر قسـ أ، أستاذ دمحم أمين طيراوي يعيػف السيد ، 2021 أكتوبر 05 في مؤرخ 1093 رقـ بقرار ،

 .الشمف" بجامعة رياضيات وا عالـ آليمسؤوال عف فريق ميػداف التكويػف "
  الشيادات والمعادالتمدير  ،عمي شكري  السيدوض إلى ، يف2021 أكتوبر 25مؤرخ في  1174بقرار رقـ ،

 ،والمقرراتاإلمضاء في حدود صالحيتو، باسـ وزير التعميـ العالي والبحث العممي، عمى جميع الوثائق 
 باستثناء القرارات.

  الوسائل والممتمكات مدير  ،الحاج كاممي السيد، يفوض إلى 2021 أكتوبر 25مؤرخ في  1175بقرار رقـ
 ، اإلمضاء في حدود صالحيتو، باسـ وزير التعميـ العالي والبحث العممي، عمى جميع الوثائققودوالع

 باستثناء القرارات. ،والمقررات
  اإلمضاء الماليةمدير  عبد الحكيم جبراني، السيد، يفوض إلى 2021 أكتوبر 25مؤرخ في  1176بقرار رقـ ،

باستثناء  ،والمقرراتلبحث العممي، عمى جميع الوثائق في حدود صالحيتو، باسـ وزير التعميـ العالي وا
 القرارات.

  ميزانية نائب مدير  فاتح منصور خوجة السيد، يفوض إلى 2021 أكتوبر 25مؤرخ في  1177بقرار رقـ
 ،والمقرراتباسـ وزير التعميـ العالي والبحث العممي، عمى جميع الوثائق  ، اإلمضاء في حدود صالحيتو،التسيير
 اء القرارات.باستثن
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  لحركية الطمبة نائب مدير  كريمة بميوشات ةالسيد، يفوض إلى 2021 أكتوبر 25مؤرخ في  1178بقرار رقـ
 ، باسـ وزير التعميـ العالي والبحث العممي، عمى جميع الوثائقا، اإلمضاء في حدود صالحيتيوالمستخدميف
 باستثناء القرارات.والمقررات 

  العاـ لمتعميـ  مديرال بوعالم سعيداني، السيد، يفوض إلى 2021 أكتوبر 25مؤرخ في  1181بقرار رقـ
 والمقررات باسـ وزير التعميـ العالي والبحث العممي، عمى جميع الوثائق ، اإلمضاء في حدود صالحيتو،والتكويف

 باستثناء القرارات.
  بصفتو مدير  ـد بــشــيـرسـعـييعيف األستاذ ، 2021أكتوبر  31مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت.461بقرار رقـ

 مخبر بحث بعنواف "الذكاء االصطناعي وتكنولوجيات المعمومات"، المنشأ لدى جامعة ورقمة.
  لعالم فاطمة الزىراءتنيى مياـ األستاذة ، 2021أكتوبر  31مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت.462بقرار رقـ 

 لمعمومات"، المنشأ لدى جامعة ورقمة.بصفتيا مديرة مخبر بحث بعنواف "الذكاء االصطناعي وتكنولوجيات ا
  بصفتو مدير  فــرحــاوي مصطفىيعيف األستاذ  ،2021أكتوبر  31مؤرخ في /م.ع.ب.ع.ت.ت. 463بقرار رقـ

مخبر بحث بعنواف "ىندسة التنمية المستدامة، مسؤولية الجامعة واالندماج االجتماعي"، المنشأ لدى جامعة 
 .2وىراف

  بصفتو  بن لــحـسـن الـيــواري يعيف األستاذ ، 2021أكتوبر  31مؤرخ في ت. /م.ع.ب.ع.ت.464بقرار رقـ
مدير مخبر بحث بعنواف "التوجيات والتحديات الجديدة لمسياسات التنموية في الجزائر"، المنشأ لدى جامعة 

 .2وىراف
  بصفتيا مديرة  حــيــرش سـمـيـةتعيف األستاذة  ،2021أكتوبر  31مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت.465بقرار رقـ

 .2مخبر بحث بعنواف "السياسة العامة واألمف اإلقميمي لمجزائر"، المنشأ لدى جامعة وىراف 
  بصفتو مدير  بن صويمح مراديعيف األستاذ ، 2021أكتوبر  31مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت.466بقرار رقـ

 .دى جامعة عنابةمخبر بحث بعنواف "البيولوجيا البيئة لألوساط البحرية والشاطئة"، المنشأ ل
  بصفتو  مصطفاي نور الدينيعيف األستاذ ، 2021أكتوبر  31مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت.467بقرار رقـ

مدير مخبر بحث بعنواف "التسيير المحافع عمى الماء واألرض والغابات والتنمية المستدامة لممناطق الجبمية في 
 ناحية تممساف"، المنشأ لدى جامعة تممساف.

  بصفتو مدير  بـريــشـي دمحمتنيى مياـ األستاذ ، 2021أكتوبر  31مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت.468بقرار رقـ
مخبر بحث بعنواف "التسيير المحافع عمى الماء واألرض والغابات والتنمية المستدامة لممناطق الجبمية في ناحية 

 تممساف"، المنشأ لدى جامعة تممساف.
  بصفتو مدير  منصوري رشيديعيف األستاذ ، 2021أكتوبر  31مؤرخ في /م.ع.ب.ع.ت.ت. 469بقرار رقـ

 مخبر بحث بعنواف "تصميـ وقيادة أنظمة اإلنتاج"، المنشأ لدى جامعة تيزي وزو.
  بصفتو مدير  قــارة رضوانتنيى مياـ األستاذ ، 2021أكتوبر  31مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت.470بقرار رقـ

 نتاج"، المنشأ لدى جامعة تيزي وزو.مخبر بحث بعنواف "تصميـ وقيادة أنظمة اإل
  بصفتو  مــالــفـي عبد القادريعيف األستاذ  ،2021أكتوبر  31مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت.471بقرار رقـ

 مدير مخبر بحث بعنواف "حوار الحضارات والتنوع الثقافي وفمسفة السمـ"، المنشأ لدى جامعة مستغانـ.
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  بصفتو  بن عــزوز بن صابــريعيف األستاذ  ،2021أكتوبر  31مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت.472بقرار رقـ
 .مدير مخبر بحث بعنواف "قانوف العمل والتشغيل"، المنشأ لدى جامعة مستغانـ

  بصفتيا مديرة  صــارنــو حـنانتعيف األستاذة ، 2021أكتوبر  31مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت.473بقرار رقـ
والمساني في مناىج التعميـ لمغات األجنبية في الجزائر"، المنشأ لدى مخبر بحث بعنواف "البعد السوسيوتداولي 

 جامعة مستغانـ.
  بصفتيا  عبد الحــي بــخــتـةتعيف األستاذة ، 2021أكتوبر  31مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت.474بقرار رقـ

 جامعة مستغانـ. مديرة مخبر بحث بعنواف "دراسات النوع البشري، المغات والتنوع السوسيولوجي"، المنشأ لدى
  بصفتو مدير مخبر  حدادي خالديعيف األستاذ ، 2021أكتوبر  31مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت.475بقرار رقـ

 .3بحث بعنواف "العموـ الرياضية والتدريب العالي المستوى"، المنشأ لدى جامعة الجزائر
  بن التومي عبد الناصر تنيى مياـ األستاذ، 2021أكتوبر  31مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت.476بقرار رقـ 

 .3بصفتو مدير مخبر بحث بعنواف "العموـ الرياضية والتدريب العالي المستوى"، المنشأ لدى جامعة الجزائر
  بصفتو مدير  حــمــو أحــمـديعيف األستاذ ، 2021أكتوبر  31مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت.477بقرار رقـ

 .1شأ لدى جامعة وىرافمخبر بحث بعنواف "العمـو البيئية والمواد"، المن
  بصفتو  زعــنــون يــحــيتنيى مياـ األستاذ ، 2021أكتوبر  31مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت.478بقرار رقـ

 .1مدير مخبر بحث بعنواف "العمـو البيئية والمواد"، المنشأ لدى جامعة وىراف
  بصفتو مدير  ـيـن بـشـيـرإيــمـيعيف األستاذ ، 2021أكتوبر  31مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت.479بقرار رقـ

 مخبر بحث بعنواف "عمـ الطيراف وأنظمة الدفع"، المنشأ لدى جامعة وىراف لمعمـو والتكنولوجيا.
  بصفتو  قــنـدوسـي عبد الجباريعيف األستاذ  :، 2021أكتوبر  31مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت.480بقرار رقـ

 تطبيقاتو"، المنشأ لدى جامعة سعيدة.مدير مخبر بحث بعنواف "النماذج العشوائية، اإلحصاء و 
  بصفتيا مديرة  حــمـــودة دنــيــاتعيف األستاذة  ،2021أكتوبر  31مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت.481بقرار رقـ

 .1مخبر بحث بعنواف "الكيمياء الحيوية الوراثية والبيوتكنولوجية النباتية"، المنشأ لدى جامعة قسنطينة
  بصفتو  خميفي الدواديتنيى مياـ األستاذ ، 2021أكتوبر  31مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت.482بقرار رقـ

 .1مدير مخبر بحث بعنواف "الكيمياء الحيوية الوراثية والبيوتكنولوجية النباتية"، المنشأ لدى جامعة قسنطينة
  بصفتو مدير  بـداوي مـحـمـديعيف األستاذ ، 2021أكتوبر  31مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت.483بقرار رقـ

 خبر بحث بعنواف "التطوير في الميكانيكا والمواد"، المنشأ لدى جامعة الجمفة.م
  بصفتو مدير  لــسـبـط يـحـيتنيى مياـ األستاذ ، 2021أكتوبر  31مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت.484بقرار رقـ

 مخبر بحث بعنواف "التطوير في الميكانيكا والمواد"، المنشأ لدى جامعة الجمفة.
  بصفتو  نــعــاس عبد الكريميعيف األستاذ ، 2021أكتوبر  31مؤرخ في  م.ع.ب.ع.ت.ت./485بقرار رقـ

 مدير مخبر بحث بعنواف "عموـ ومعموماتية المواد"، المنشأ لدى جامعة الجمفة.
  بصفتو مدير قديم أحمد تنيى مياـ األستاذ ، 2021أكتوبر  31مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت.486بقرار رقـ

 موـ ومعموماتية المواد"، المنشأ لدى جامعة الجمفة.مخبر بحث بعنواف "ع
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  بصفتو مدير  بوطارن مباركيعيف األستاذ  ،2021أكتوبر  31مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت.487بقرار رقـ
 .مخبر بحث بعنواف "التاريخ والحضارة والجغرافيا التطبيقية"، المنشأ لدى المدرسة العميا لألساتذة ببوزريعة

  بصفتو  بن جابو أحمدتنيى مياـ األستاذ ، 2021أكتوبر  31مؤرخ في  .ب.ع.ت.ت./م.ع488بقرار رقـ
 مدير مخبر بحث بعنواف "التاريخ والحضارة والجغرافيا التطبيقية"، المنشأ لدى المدرسة العميا لألساتذة ببوزريعة.

  بصفتو مدير  بوزيدي اليواري يعيف األستاذ  ،2021أكتوبر  31مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت.489بقرار رقـ
 .2وىراف"، المنشأ لدى جامعة تطور الحضارة والسياسة: مثل مدينة وىرافمخبر بحث بعنواف "

  بصفتو  العالوي أحمدتنيى مياـ األستاذ ، 2021أكتوبر  31مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت.490بقرار رقـ
 .2وىرافجامعة  "، المنشأ لدىتطور الحضارة والسياسة: مثل مدينة وىرافمدير مخبر بحث بعنواف "

 بصفة مديرة  شايب وردةتنيى مياـ السيدة ، 2021نوفمبر  02 مؤرخ في /م.ع.ب.ع.ت.ت.491 بقرار رقـ
قسـ البحث "تسيير الموارد المائية في المناطق القاحمة وتثمينيا" لدى مركز البحث العممي والتقني حوؿ المناطق 

 القاحمة.
 بصفة  بوشحم طبوش نورةتعيف السيدة ، 2021وفمبر ن 02 مؤرخ في /م.ع.ب.ع.ت.ت.492 بقرار رقـ

مديرة قسـ البحث "تسيير الموارد المائية في المناطق القاحمة وتثمينيا" لدى مركز البحث العممي والتقني حوؿ 
 المناطق القاحمة.

 بصفة مدير  جغروري كمالتنيى مياـ السيد ، 2021نوفمبر  02 مؤرخ في /م.ع.ب.ع.ت.ت.493 بقرار رقـ
البحث "التطوير االقتصادي واالجتماعي في المناطق القاحمة" لدى مركز البحث العممي والتقني حوؿ  قسـ

 المناطق القاحمة.
 بصفة مدير  بن صالح دمحم كماليعيف السيد ، 2021نوفمبر  02 مؤرخ في /م.ع.ب.ع.ت.ت.494 بقرار رقـ

" لدى مركز البحث العممي والتقني حوؿ قسـ البحث "التطوير االقتصادي واالجتماعي في المناطق القاحمة
 المناطق القاحمة.

  بصفتيا  حــراوبــيـة لــيـنـدةتعيف األستاذة ، 2021نوفمبر  09مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت.495بقرار رقـ
مديرة مخبر بحث بعنواف "عمـ النفس اإلجراـ: تنميط الجاني وأساليب الوقاية والعالج"، المنشأ لدى جامعة 

 . 2الجزائر
  أحػمػد بصفتو  األستاذ بن الـشـطـييعيف ، 2021نوفمبر  09مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت.496بقرار رقـ

 مدير مخبر بحث بعنواف "الميكانيؾ"، المنشأ لدى جامعة األغواط.
  بصفتو مدير  قوال إدريسيعيف األستاذ ، 2021نوفمبر  09مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت.497بقرار رقـ

 .،"، المنشأ لدى جامعة األغواطندسة المدنيةاليمخبر بحث بعنواف "
  بصفتو مدير  رزوق طــاىــريعيف األستاذ  ،2021نوفمبر  09مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت.498بقرار رقـ

 .1مخبر بحث بعنواف "عمـو الطيراف"، المنشأ لدى جامعة البميدة
  الديف  بوسماحة نصراذ تنيى مياـ األست ،2021نوفمبر  09مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت.499بقرار رقـ

 .2بصفتو مدير مخبر بحث بعنواف "القانوف المجتمع والسمطة"، المنشأ لدى جامعة وىراف 
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  بصفتيا مديرة  بن لكحل نوالتعيف األستاذة  ،2021نوفمبر  09مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت.500بقرار رقـ
 .ركز الجامعي لتيبازةمنشأ لدى المتحت عنواف "المقاوالتية وتنمية السياحية"، البحث مخبر 

  بصفتو مدير  جميد نور الدينعيف األستاذ ي ،2021نوفمبر  09مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت.501بقرار رقـ
 .منشأ لدى المركز الجامعي لتيبازة"، الاالقتصاد األخضر والتنمية في الجزائرتحت عنواف "بحث  مخبر 

  بصفتو مدير  عادل لخضريعيف األستاذ ، 2021نوفمبر  09مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت.502بقرار رقـ
 .منشأ لدى المركز الجامعي لتيبازةمخبر بحث بعنواف "الممارسات الثقافية والتعميمية والتعممية في الجزائر"، ال

  جميمة مصطفى الزقاي تنيى مياـ األستاذة  ،2021نوفمبر  09مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت.503بقرار رقـ
"الممارسات الثقافية والتعميمية والتعممية في الجزائر"، المنشأ لدى المركز  بصفتيا مديرة مخبر بحث بعنواف

 الجامعي لتيبازة.
  بصفتو مدير  جـيـمـمـي بوبكريعيف األستاذ ، 2021نوفمبر  09مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت.504بقرار رقـ

 .2مخبر بحث بعنواف "مجتمع المدينة"، المنشأ لدى جامعة قسنطينة 
  بصفتو مدير  كــاتب كــريـميعيف األستاذ  ،2021نوفمبر  09مؤرخ في  م.ع.ب.ع.ت.ت./505بقرار رقـ

 مخبر بحث بعنواف "تسيير المؤسسات والتنمية االقتصادية"، المنشأ لدى جامعة التكويف المتواصل.
  بصفتيا  بن عاشور صميحةتعيف األستاذة ، 2021نوفمبر  09مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت.506بقرار رقـ

 .1ة مخبر بحث بعنواف "الفقو اإلسالمي ومستجدات العصر"، المنشأ لدى جامعة باتنةمدير 
  بصفتيا  بن زيــان إيــمــانتعيف األستاذة  ، :2021نوفمبر  09مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت.507بقرار رقـ

 .1مديرة مخبر بحث بعنواف "البحث في إستراتيجية المؤسسة والتسويق"، المنشأ لدى جامعة باتنة
  بصفتيا مديرة  كـــابــور مــنــالتعيف األستاذة ، 2021نوفمبر  09مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت.508بقرار رقـ

 .1مخبر بحث بعنواف "الدراسات الثقافية واإلنسانيات الرقمية"، المنشأ لدى جامعة باتنة
  بصفتيا مديرة  بــاىـيـةشــعــالل تعيف األستاذة ، 2021نوفمبر  09مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت.509بقرار رقـ

 مخبر بحث بعنواف "الفرد العائمة والمجتمع: مقاربة نفسية اجتماعية"، المنشأ لدى جامعة البويرة.
  بصفتو مدير  سعداوي مصطفىيعيف األستاذ ، 2021نوفمبر  09مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت.510بقرار رقـ

 قاربات الجديدة"، المنشأ لدى جامعة البويرة.مخبر بحث بعنواف "التاريخ المحمي والذاكرة الجماعية والم
  بصفتو مدير  بولمكاحل أحمديعيف األستاذ ، 2021نوفمبر  09مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت.511بقرار رقـ

 .1مخبر بحث بعنواف "الدستور الجزائري والدراسات القانونية االستشرافية"، المنشأ لدى جامعة قسنطينة
  بصفتيا مديرة  رزق هللا حسيبةتعيف األستاذة  ،2021نوفمبر  09رخ في مؤ  /م.ع.ب.ع.ت.ت.512بقرار رقـ

 .1مخبر بحث بعنواف "الصحة والبيئة"، المنشأ لدى جامعة وىراف
  بصفتيا  مـخـتـاري حـوريـةتعيف األستاذة ، 2021نوفمبر  09مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت.513بقرار رقـ

 .1المنشأ لدى جامعة وىراف مديرة مخبر بحث بعنواف "رصد السكتة الدماغية"،
  بصفتيا مديرة  شـويــشـة بــدرةتعيف األستاذة ، 2021نوفمبر  09مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت.514بقرار رقـ

 .1مخبر بحث بعنواف "إدارة األلـ المزمف في الغرب الجزائري"، المنشأ لدى جامعة وىراف
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  بصفتو مدير  خالدي سيد أحمدف األستاذ يعي، 2021نوفمبر  09مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت.515بقرار رقـ
 .مخبر بحث بعنواف "المغة، الخطاب وتعدد المغات"، المنشأ لدى جامعة أدرار

 بصفتو  شريطي عبد الكريميعيف األستاذ ، 2021نوفمبر  09مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت.516 بقرار رقـ
 المنشأ لدى جامعة بشار.مدير مخبر بحث االمتياز بعنواف "كيمياء النبات والتركيب العضوي"، 

 بصفتو مدير  رقيوع توفيقيعيف األستاذ ، 2021نوفمبر  09مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت.517 بقرار رقـ
 مخبر بحث االمتياز بعنواف "التكنولوجية الصناعية واإلعالـ"، المنشأ لدى جامعة بجاية.

 شوكشو براىام نور الدينيعيف األستاذ ، 2021نوفمبر  09مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت.518 بقرار رقـ 
 تممساف."، المنشأ لدى جامعة الحفز والتركيب في الكيمياء العضويةبصفتو مدير مخبر بحث االمتياز بعنواف "

 سعيدي بسباس سميمة ةعيف األستاذت، 2021نوفمبر  09مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت.519 بقرار رقـ 
 .1وىراف"، المنشأ لدى جامعة وي المطبقالتركيب العضمخبر بحث االمتياز بعنواف " ةمدير  ابصفتي

 بصفتو مدير  بوجميدة حميديعيف األستاذ ، 2021نوفمبر  09مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت.520 بقرار رقـ
 عنابة."، المنشأ لدى جامعة بيولوجية حيوانية تطبيقيةمخبر بحث االمتياز بعنواف "

 سمطاني نور الديناألستاذ  ى مياـتني، 2021نوفمبر  09مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت.521 بقرار رقـ 
 عنابة."، المنشأ لدى جامعة بيولوجية حيوانية تطبيقية بصفتو مدير مخبر بحث بعنواف "

 بصفتو مدير مخبر  بورعدة دمحميعيف األستاذ ، 2021نوفمبر  09مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت.522 بقرار رقـ
 سيدي بمعباس.لدى جامعة  "، المنشأالمياه والييدروميكانيؾبحث االمتياز بعنواف "

 ةمدير  ابصفتي مسكين جميمة ةعيف األستاذت، 2021نوفمبر  09مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت.523 بقرار رقـ 
 .1الجزائر"، المنشأ لدى جامعة مرض الغدد والميتابوليـزمخبر بحث االمتياز بعنواف "

 بصفتو مدير  ساحمي صالح يعيف األستاذ، 2021نوفمبر  09مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت.524 بقرار رقـ
 .1قسنطينة"، المنشأ لدى جامعة ميكرو األجيزة وأجيزة القياساتمخبر بحث االمتياز بعنواف "

 بصفتو مدير  خزار عبد المالكيعيف األستاذ ، 2021نوفمبر  09مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت.525 بقرار رقـ
 .1قسنطينةلدى جامعة "، المنشأ االلكتروتقني لقسنطينةمخبر بحث االمتياز بعنواف "

 ةمدير  ابصفتي أريس سيام ةعيف األستاذت، 2021نوفمبر  09مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت.526 بقرار رقـ 
 .3قسنطينة"، المنشأ لدى جامعة اليندسة اإلجرائية لمبيئةمخبر بحث االمتياز بعنواف "

 بصفتو مدير  ة أحمدحفيفيعيف األستاذ ، 2021نوفمبر  09مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت.527 بقرار رقـ
 الجمفة."، المنشأ لدى جامعة األتمتة التطبيقية والتشخيص الصناعيمخبر بحث االمتياز بعنواف "

 بصفتو مدير مخبر  شعبات دمحميعيف األستاذ ، 2021نوفمبر  09مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت.528 بقرار رقـ
 اري بومديف لمعموـ والتكنولوجيا.ىو "، المنشأ لدى جامعة البناء في البيئةبحث االمتياز بعنواف "

 ابصفتي طويل بوقفة شافية ةعيف األستاذت، 2021نوفمبر  09مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت.529 بقرار رقـ 
جامعة ىواري بومديف لمعمـو "، المنشأ لدى جامعة البيولوجيا الخموية والجزئيةمخبر بحث االمتياز بعنواف " ةمدير 

 والتكنولوجيا.
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 عويشات بوقرة سييمة ةعيف األستاذت، 2021نوفمبر  09مؤرخ في  ع.ب.ع.ت.ت./م.530 بقرار رقـ 
جامعة ىواري بومديف "، المنشأ لدى بيولوجيا وفيزيولوجيا األحياءمخبر بحث االمتياز بعنواف " ةمدير  ابصفتي

 لمعموـ والتكنولوجيا.
 بصفتيا  عايد فتيحةذة األستا تنيى مياـ، 2021نوفمبر  09مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت.531 بقرار رقـ

 مديرة مخبر بحث بعنواف "بيولوجيا وفيزيولوجيا األحياء"، المنشأ لدى جامعة ىواري بومديف لمعموـ والتكنولوجيا.
 بصفتو مدير  طمحة عبد العزيزيعيف األستاذ ، 2021نوفمبر  09مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت.532 بقرار رقـ

 المنشأ لدى جامعة ىواري بومديف لمعمـو والتكنولوجيا.، "أجيزة القياسمخبر بحث االمتياز بعنواف "
 ةمدير  ابصفتي برجم مميكة ةعيف األستاذت، 2021نوفمبر  09مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت.533 بقرار رقـ 

 عنابة."، المنشأ لدى جامعة كيمياء بيوعضويةمخبر بحث االمتياز بعنواف "
 بصفتو مدير  شيخي سميميعيف األستاذ ، 2021نوفمبر  09مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت.534 بقرار رقـ

نجاز األنظمة المعقدةمخبر بحث االمتياز بعنواف "  .2قسنطينة"، المنشأ لدى جامعة مسؾ، تصميـ وا 
 بصفتو  رسيوي عبد المجيديعيف األستاذ ، 2021نوفمبر  09مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت.535 بقرار رقـ

 بومرداس."، المنشأ لدى جامعة ظمةإشارات وأنمدير مخبر بحث االمتياز بعنواف "
 بصفتو مدير  صبايحية دمحميعيف األستاذ ، 2021نوفمبر  09مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت.536 بقرار رقـ

 الشمف."، المنشأ لدى جامعة البيولوجية الجزئية وعمـو الجينـو واإلعالـ اآلليمخبر بحث االمتياز بعنواف "
 بصفتو مدير وحدة  مـبـتـول دمحميعيف السيد  ،2021نوفمبر  09مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت.537 بقرار رقـ

 .2بحث تحت عنواف "العمـو اإلجتماعية والصحة"، المنشأة لدى جامعة وىراف
 دالي عمي عبد الصمد، تنيى مياـ السيد 2021 نوفمبر 09مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت.538 بقرار رقـ 

 .2ية والصحة"، المنشأة لدى جامعة وىرافبصفتو مدير وحدة بحث تحت عنواف "العمـو اإلجتماع
 بصفتو الدين نصر بوسماحة السيد يعيف ،2021 نوفمبر 09 في مؤرخ .ت.ت.ع.ب.ع.م/539 رقـ بقرار 

 .2وىراف جامعة لدى المنشأة ،"والػمػجتمع الدولة" بػحث وحدة مدير
  بصفتيا  يـش غــنـيـةوحـمـتعيف األستاذة ، 2021نوفمبر  09مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت.540بقرار رقـ

 .2مديرة مخبر بحث بعنواف "الترجػمة والمنيجية"، المنشأ لدى جامعة وىراف
 بصفتيا غالم هللا زينب تنيى مياـ األستاذة ، 2021نوفمبر  09مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت.541 بقرار رقـ

 .2مديرة مخبر بحث بعنواف "الترجػمة والمنيجية"، المنشأ لدى جامعة وىراف
  بصفتو مسؤوال عف فريق قندوزي عمار السيديجدد تعييف ، 2021 نوفمبر 10مؤرخ في  1209رقـ بقرار ،

 .تيزي وزو جامعة" بآداب ولغات أجنبيةميػداف التكويػف "
  بصفتو مسؤوال عف فريق ميػداف سالمي مجيد السيديعيػف  ،2021 نوفمبر 10مؤرخ في  1210بقرار رقـ ،

 .ير وعموـ تجارية" بجامعة تيزي وزوالتكويػف "عمـو اقتصادية، تسي
  أستاذة محاضرة قسـسميماني مميكة زوجة عقادتعيػف السيدة  ،2021 نوفمبر 10مؤرخ في  1211بقرار رقـ ، 

 .، بصفتيا مسؤولة عف فريق ميػداف التكويػف "عموـ إنسانية واجتماعية" بجامعة تيزي وزو"أ"
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  بصفتو ، أستاذ محاضر قسـ أقاسمي دمحم االمينػف السيد يعي ،2021 نوفمبر 10مؤرخ في  1212بقرار رقـ ،
 .مسؤوال عف فريق ميػداف التكويػف ىندسة معمارية، عمػراف وميف المدينة " بجامعة تممساف

  كمسؤوؿ فريق ميداف أستاذ، دمحم جمال سي السيدمياـ  نيىت ،2021 نوفمبر 10مؤرخ في  1213بقرار رقـ ،
 .وزو تيزي  جامعة" بيير وعمـو تجاريةعمـو اقتصادية، تسالتكويف "

  أستاذ، كمسؤوؿ فريق ميداف مزيود أحمدنيى مياـ السيد ت ،2021 نوفمبر 10مؤرخ في  1214بقرار رقـ،
 .2021أكتوبر  10التكويف "عموـ إنسانية واجتماعية" بجامعة تيزي وزو، ابتداء مف 

  كمسؤوؿ فريق ميداف أستاذ، فالق حسين دالسيمياـ  ، تنيى2021 نوفمبر 10مؤرخ في  1215بقرار رقـ ،
 .2021 أكتوبر 10 مف، ابتداء وزو تيزي  جامعة" بآلي وا عالـ رياضياتالتكويف "

  ميداف فريق كمسؤوؿ أستاذ، ،بوعالم بورحمة السيد مياـ نيى، ت2021 نوفمبر 10مؤرخ في  1216بقرار رقـ 
 (.2021 أكتوبر 10) ستقالةاال تاريخ مف ابتداء وزو، تيزي  بجامعة" الػػمادة عموـ" التكويف

  فريق عف مسؤوال بصفتو، عكاشة سعيد بن السيد تعييف جدد، ي2021 نوفمبر 10مؤرخ في  1217بقرار رقـ 
 .تممساف بجامعة" الػػمادة عموـ" التكويػف ميػداف

  فريق عف مسؤوال بصفتو ،سامي لونيس السيد تعييف جدد، ي2021 نوفمبر 10مؤرخ في  1218بقرار رقـ 
 .وزو تيزي  بجامعة" والكوف  األرض عموـ" التكويػف ميػداف

  كمسؤوؿ أستاذ، ،زروقي زوجة نصيرة داودي السيدة مياـ تنيى، 2021 نوفمبر 10مؤرخ في  1219بقرار رقـ 
 .(2021 سبتمبر 28) االستقالة تاريخ مف ابتداء وزو، تيزي  بجامعة" والحياة الطبيعة عموـ" التكويف ميداف فريق

  ميػداف فريق عف مسؤوال بصفتو ،مراد بدران السيد تعييف جدد، ي2021 نوفمبر 10مؤرخ في  1220بقرار رقـ 
 .تممساف بجامعة" سياسية وعموـ حقوؽ " التكويػف

  بصفتيا ،دحماني زوجة سامية يحي عمي أيت السيدة عيػف، ت2021 نوفمبر 10مؤرخ في  1221بقرار رقـ 
 وزو. تيزي  بجامعة" أمازيغية وثقافة لغة" ويفالتك ميػداف فريق عف مسؤولة

  بصفتو مسؤوال عف فريق ميػداف جاب هللا طيب السيديعيػف ، 2021 نوفمبر 10مؤرخ في  1222بقرار رقـ ،
 .البويرة جامعة" بعمـو إنسانية واجتماعيةالتكويف "

  صفتو مسػؤوؿ عف فريػق ، أستاذ، بمييدي دمحم عيػف السيدت، 2021 نوفمبر 10مؤرخ في  1223بقرار رقـ
 .بجامعة العموـ والتكنولوجيا وىراف" عموـ وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية"ميػداف التكويػف 

  فريق عف مسؤوال بصفتو أستاذ، ،بمقاسم ربيعي السيد ، يعيػف2021 نوفمبر 10مؤرخ في  1224بقرار رقـ 
 .ةتبس بجامعة" آلػػي وا عالـ رياضيات"  التكويػف ميػداف

  فريق عف مسؤوال بصفتو ،أستاذ، رزيق بوزغاية السيد يعيػف، 2021 نوفمبر 10مؤرخ في  1225بقرار رقـ 
 .تبسة بجامعة "أجنبية ولغات آداب" التكويػف ميػداف

  فريق عف مسؤوال بصفتو أستاذ، ،أحمد رويمي السيد ، يعيػف2021 نوفمبر 10مؤرخ في  1226بقرار رقـ 
 .تبسة بجامعة" المدينة وميف عمػراف معمارية، ةىندس التكويػف ميػداف

  فريق عف مسؤولة بصفتيا أستاذة، ،سعاد نفار السيدة ، تعيػف2021 نوفمبر 10مؤرخ في  1227بقرار رقـ 
 .تبسة بجامعة" والحياة الطبيعة عموـ" التكويػف ميػداف
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  فريق عف مسؤوال بصفتو تاذ،أس ،عباس يحي بن السيد ، يعيػف2021 نوفمبر 10مؤرخ في  1228بقرار رقـ 
 .المسيمة بجامعة" عربي وأدب لػغة" التكويػف ميػداف

  فريق عف مسؤوال بصفتو أستاذ، ،السعيد رحماني السيد ، يعيػف2021 نوفمبر 10مؤرخ في  1229بقرار رقـ 
 .المسيمة بجامعة" واجتماعػػية إنػسانية عػموـ" التكويػف ميػداف

  ميداف فريق كمسؤوؿ أستاذ، ،دمحم زىار السيد مياـ تنيى ،2021 نوفمبر 10مؤرخ في  1230بقرار رقـ 
 .2020 ديسمبر 31 مف ابتداء المسيمة، بجامعة" عربي وأدب لغة" التكويف

  فريق عف مسؤوؿ بصفتو، عقبة سحنون  السيد عييفت جددي ،2021 نوفمبر 10مؤرخ في  1231بقرار رقـ 
 .اإلسالمية لمعموـ القادر عبد األمير بجامعة" تجارية وعموـ تسيير اقتصادية، عموـ" التكويػف ميػداف

  عف مسػؤوؿ بصفتو أستاذ، ،حسين قاسي ايت السيد عيػفي ،2021 نوفمبر 10مؤرخ في  1232بقرار رقـ 
 .وىراف والتكنولوجيا العموـ بجامعة" الػػمػادة عػػموـ" التكويػف ميػداف فريػق

  أ، قسـ محاضرة أستاذة ،أنيسة مسعود عمي السيدة تعيػف، 2021 نوفمبر 10مؤرخ في  1233بقرار رقـ 
 .1البميدة بجامعة" الػػمػادة عػػموـ" التكويػف ميػداف فريػق عف مسػؤولة بصفتيا

  ميداف فريق كمسؤوؿ أستاذ، رتبة ،كريم أعراب مياـ نيى، ت2021 نوفمبر 10مؤرخ في  1234بقرار رقـ 
 .2020 نوفمبر 23 مف ابتداء بومرداس، معةبجا" والحياة الطبيعة عموـ"التكويف

  ميػداف فريق عف مسؤولة بصفتيا ،كريمة بركات السيدة تعيػف، 2021 نوفمبر 10مؤرخ في  1235بقرار رقـ 
 البويرة. بجامعة" سياسية وعموـ حقوؽ " التكويػف

  ميداف فريق ؤوؿكمس أستاذ، ،دمحم بوشيبة السيد مياـ نيى، ت2021 نوفمبر 10مؤرخ في  1236بقرار رقـ 
 .2020 افريل 11 مف ابتداء ،2وىراف بجامعة" واجتماعية إنسػانية عموـ" التكويف

  فريق عف مسؤوال بصفتو أستاذ، ،جمال عثمانية السيد يعيػف، 2021 نوفمبر 10مؤرخ في  1237بقرار رقـ 
 .تبسة بجامعة" والكوف  األرض عموـ" التكويػف ميػداف

  ميػداف فريق عف مسؤوال بصفتو أستاذ، ،فارس لزىر السيد ، يعيػف2021 نوفمبر 10مؤرخ في  1238بقرار رقـ 
 .تبسة بجامعة" عربي وأدب لغة" التكويػف

  كمسؤوؿ أ، قسـ محاضر أستاذ رتبة ،نذير قندوزان مياـ نيىت، 2021 نوفمبر 10مؤرخ في  1239بقرار رقـ 
 ديسمبر 27 مف ابتداء بومرداس، بجامعة" لرياضيةوا البدنية النشاطات وتقنيات عمـو" التكويف ميداف فريق

2018. 
  ميػداف فريق عف مسؤوال بصفتو ،حميد قرومي السيد يعيػف، 2021 نوفمبر 10مؤرخ في  1240بقرار رقـ 

 البويرة. بجامعة" تجارية وعموـ تسيير اقتصادية، عموـ" التكويػف
  ميػداف فريق عف مسؤولة بصفتيا ،أمال اشمى السيدة تعيػف، 2021 نوفمبر 10مؤرخ في  1241بقرار رقـ 

 .وىراف بجامعة" واجتماعية إنسػانية عموـ" التكويػف
  ميػداف فريق عف مسؤوال بصفتو ،عبدالعزيز مزغران السيد يعيػف، 2021 نوفمبر 10مؤرخ في  1242بقرار رقـ 

 وزو. تيزي  بجامعة" الػػمادة عموـ" التكويػف
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  ميػداف فريق عف مسؤوال بصفتو ،القادر عبد مراكب السيد يعيػف، 2021 مبرنوف 10مؤرخ في  1243بقرار رقـ 
 وزو. تيزي  بجامعة" آلي وا عالـ رياضيات" التكويػف

  بصفتو أ، قسـ محاضر أستاذ ،لعبيدي ىريسي السيد ، يعيػف2021 نوفمبر 10مؤرخ في  1244بقرار رقـ 
 .تبسة امعةبج"  المػػادة عمػوـ" التكويػف ميػداف فريق عف مسؤوال

  فريق عف مسؤوؿ بصفتو ،نبيل قادري   السيد تعييف جددي، 2021 نوفمبر 10مؤرخ في  1245بقرار رقـ 
 .البويرة بجامعة" والحياة الطبيعة عموـ" التكويػف ميػداف

 بصفتو مدير  بوعبيد دمحم األمينيعيف السيد ، 2021نوفمبر  14 مؤرخ في /م.ع.ب.ع.ت.ت.542 بقرار رقـ
 "الشبكات واألنظمة الموزعة" لدى مركز البحث في اإلعالـ العممي والتقني. قسـ البحث

  بصفة رئيسة  الموىاب عواوشتعيف السيدة ، 2021نوفمبر  14 مؤرخ في /م.ع.ب.ع.ت.ت.543بقرار رقـ
مصمحةمشتركة لمبحث في شكل أرضية تكنولوجية لمشبكات والبنى التحتية الرقمية لدى مركز البحث في 

 العممي والتقني.اإلعالـ 
  بصفتو مدير  خــمـفـة نـصـيـريعيف األستاذ  ،2021نوفمبر  21مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت.544بقرار رقـ

 .مخبر بحث بعنواف "البحث واالستشراؼ في الدراسات السياسية المقارنة"، المنشأ لدى جامعة تيارت
  بصفتو  شريف طويل نور الدينستاذ يعيف األ ،2021نوفمبر  21مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت.454بقرار رقـ

 ."، المنشأ لدى جامعة مستغانـالكمي والتغيرات الييكمية االقتصادديناميؾ مدير مخبر بحث بعنواف "
  بصفتو  الــعــيــد مـحـمـدتنيى مياـ األستاذ  ،2021نوفمبر  21مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت.546بقرار رقـ

 "، المنشأ لدى جامعة مستغانـ.الكمي والتغيرات الييكمية داالقتصاديناميؾ مدير مخبر بحث بعنواف "
  بصفتو مدير  لــعــريــض مـحـمـديعيف األستاذ ، 2021نوفمبر  21مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت.547بقرار رقـ

 ."، المنشأ لدى جامعة مستغانـالتنوع البيولوجي والحفاظ عمى المياه والتربةمخبر بحث بعنواف "
  بصفتو  بــمــعـيـدي بن حـراثيعيف األستاذ  ،2021نوفمبر  21مؤرخ في  .ب.ع.ت.ت./م.ع548بقرار رقـ

 ."، المنشأ لدى جامعة مستغانـالرياضيات البحتة والتطبيقيةمدير مخبر بحث بعنواف "
  بصفتو مدير  رمـيـتـة أحمديعيف األستاذ  ، 2021نوفمبر  21مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت.549بقرار رقـ

 .2"، المنشأ لدى جامعة الجزائرالتغيير االجتماعياف "مخبر بحث بعنو 
  بصفتو  لــورسي عبد القادريعيف األستاذ  ،2021نوفمبر  21مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت.550بقرار رقـ

 .2التمدرس"، المنشأ لدى جامعة البميدةالطفولة والتربية ما قبل مدير مخبر بحث بعنواف "
  بصفتو مدير مخبر  طــالبي دمحميعيف األستاذ ، 2021نوفمبر  21ي مؤرخ ف /م.ع.ب.ع.ت.ت.551بقرار رقـ

 .2"، المنشأ لدى جامعة البميدةتحديات النظاـ الضريبي الجزائري في ظل التحوالت االقتصاديةبحث بعنواف "
  بصفتو مدير  ناصر مرادتنيى مياـ األستاذ  ،2021نوفمبر  21مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت.552بقرار رقـ

"، المنشأ لدى جامعة تحديات النظاـ الضريبي الجزائري في ظل التحوالت االقتصاديةبعنواف " مخبر بحث
 .2البميدة

  بصفتيا مديرة  فــرقــوق تــفــاحةتعيف األستاذة  ،2021نوفمبر  21مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت.553بقرار رقـ
 .لوجية"، المنشأ لدى جامعة معسكروالوصالت البيو  تالفيزيائية لمبيوجزيئا ءمخبر بحث بعنواف "الكيميا
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  بصفتو  حـمـيـمـد عبد الرحمانيعيف األستاذ  ،2021نوفمبر  21مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت.554بقرار رقـ
 "، المنشأ لدى جامعة معسكر.األنظمة البيولوجية والجيوماتيؾمدير مخبر بحث بعنواف "

  بصفتو مدير  فــروق مــحـمـدعيف األستاذ ي ، 2021نوفمبر  21مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت.555بقرار رقـ
 .مخبر بحث بعنواف "الطاقوية، الميكانيؾ والمواد"، المنشأ لدى جامعة تيزي وزو

  بصفتو  ويـبـراىيم أحمدتنيى مياـ األستاذ ، 2021نوفمبر  21مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت.556بقرار رقـ
 المنشأ لدى جامعة تيزي وزو.مدير مخبر بحث بعنواف "الطاقوية، الميكانيؾ والمواد"، 

  بصفتو مدير  حــمــوم لــخــضــريعيف األستاذ  ،2021نوفمبر  21مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت.557بقرار رقـ
 ."، المنشأ لدى جامعة مستغانـالفمسفة والعمـو اإلنسانية: المقاربات المعرفية والمنيجيةمخبر بحث بعنواف "

  بصفتو مدير  قـسـوم عبد الرزاقيعيف األستاذ  ،2021نوفمبر  21ي مؤرخ ف /م.ع.ب.ع.ت.ت.558بقرار رقـ
 .1"، المنشأ لدى جامعة البميدةمعالجة اإلشارة والصورمخبر بحث بعنواف "

  بصفتو  بن دمحم عبد الكريميعيف األستاذ  ،2021نوفمبر  21مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت.559بقرار رقـ
 .واألدبية المعاصرة"، المنشأ لدى جامعة برج بوعريريجمدير مخبر بحث بعنواف "الدراسات المغوية 

  بصفتو مدير  بن صفية عبد هللايعيف األستاذ  ،2021نوفمبر  21مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت.560بقرار رقـ
 مخبر بحث بعنواف "الثقافة الوطنية في األدب الجزائري الحديث والمعاصر"، المنشأ لدى جامعة برج بوعريريج.

  بصفتو  سـعــيـج عبد الحكيميعيف األستاذ  ،2021نوفمبر  21مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت.561بقرار رقـ
 .مدير مخبر بحث بعنواف "تمويل التنمية في االقتصاد الجزائري"، المنشأ لدى جامعة بومرداس

  بصفتو مدير  فــروم ىشاميعيف األستاذ ، 2021نوفمبر  21مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت.562بقرار رقـ
 ث بعنواف "تعميمية المغات والتواصل في ظل التكنولوجيات الحديثة"، المنشأ لدى جامعة الطارؼ.مخبر بح

  بصفتو مدير  بن زروق جــمــاليعيف األستاذ ، 2021نوفمبر  21مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت.563بقرار رقـ
 ."، المنشأ لدى جامعة سكيكدةالدراسات اإلعالمية واالتصاليةمخبر بحث بعنواف "

 بصفتو  شــرفــي شمس الدينيعيف األستاذ  ،2021نوفمبر  21مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت.564رار رقـ بق
مدير مخبر بحث بعنواف "المتخيل النقدي المعاصر والدراسات الحداثية في الفكر والمغة واألدب"، المنشأ لدى 

 جامعة خنشمة.
  بصفتو  بن حــرز هللا صابراألستاذ  يعيف ، 2021نوفمبر  21مؤرخ في /م.ع.ب.ع.ت.ت. 565بقرار رقـ

 .2"، المنشأ لدى جامعة باتنةؾاإللكترونيتطبيقات الرياضيات في اإلعالـ اآللي و مدير مخبر بحث بعنواف "
  بصفتو  نــوي لــمــنــورتنيى مياـ األستاذ ، 2021نوفمبر  21مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت.566بقرار رقـ

 .2"، المنشأ لدى جامعة باتنةؾاإللكترونيرياضيات في اإلعالـ اآللي و تطبيقات المدير مخبر بحث بعنواف "
  بصفتو مدير  سحساحي ميدييعيف األستاذ  ،2021نوفمبر  21مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت.567بقرار رقـ

"، المنشأ لدى جامعة االستراتيجيات الحديثة لتطوير ممارسة النشاطات البدنية والرياضيةمخبر بحث بعنواف "
 .2باتنة
  بصفتو  عـبـايـديـة صديق الحقيعيف األستاذ  ،2021نوفمبر  21مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت.568بقرار رقـ

 ."، المنشأ لدى جامعة بومرداسالتمبيس، والمواد والبيئةمدير مخبر بحث بعنواف "
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  بصفتو مدير  مـحـمـديـوة نــبــيـليعيف األستاذ ، 2021نوفمبر  21مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت.569بقرار رقـ
 ."، المنشأ لدى جامعة جيجليديميتالفحص غير المخبر بحث بعنواف "

  بصفتو مدير  عــيــاد دمحم سميريعيف األستاذ ، 2021نوفمبر  21مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت.570بقرار رقـ
 .مخبر بحث بعنواف "الدراسات االستراتيجية والبحوث السياسية"، المنشأ لدى جامعة تممساف

  بصفتو مدير  حساين عمريعيف األستاذ ، 2021نوفمبر  21مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت.571قـ بقرار ر
 .1"، المنشأ لدى جامعة وىراف بيولوجيا األعضاء الجزئية والبيوتكنولوجيةمخبر بحث بعنواف "

  بصفتيا  روج سميمةتنيى مياـ األستاذة  ، 2021نوفمبر  21مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت.572بقرار رقـ
 .1"، المنشأ لدى جامعة وىرافبيولوجيا األعضاء الجزئية والبيوتكنولوجيةة مخبر بحث بعنواف "مدير 
  بصفتو  جــمــول مـخــتــاريعيف األستاذ بف  ،2021نوفمبر  21مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت.573بقرار رقـ

ئر"، المنشأ لدى جامعة مدير مخبر بحث بعنواف "الدراسات النحوية والمغوية بيف التراث والحداثة في الجزا
 .تيارت

  بصفتو  عــرابــي أحــمــدتنيى مياـ األستاذ  ،2021نوفمبر  21مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت.574بقرار رقـ
مدير مخبر بحث بعنواف "الدراسات النحوية والمغوية بيف التراث و الحداثة في الجزائر"، المنشأ لدى جامعة 

 تيارت.
  بصفتو مدير  جــديـدن لــحـسـنيعيف األستاذ  ،2021نوفمبر  21مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت.575بقرار رقـ

مخبر بحث بعنواف "األسواؽ، التشغيل، التشريع والمحاكاة في الدوؿ المغاربة"، المنشأ لدى جامعة عيف 
 .تػموشنت

  بصفتو  بن الضب عميتنيى مياـ األستاذ  ،2021نوفمبر  21مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت.576بقرار رقـ
مدير مخبر بحث بعنواف "األسواؽ، التشغيل، التشريع والمحاكاة في الدوؿ المغاربة"، المنشأ لدى جامعة عيف 

 تػموشنت.
  بصفتيا  بن بوضياف صباحتعيف األستاذة ، 2021نوفمبر  21مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت.577بقرار رقـ

 .1ية"، المنشأ لدى جامعة  سطيفمديرة مخبر بحث بعنواف "الصيدلية الحيوية والتكنولوجيا الصيدالن
  بصفتو  سواليمي زين الدينيعيف األستاذ ، 2021نوفمبر  21مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت.578بقرار رقـ

 .مدير مخبر بحث بعنواف "جراحة األطفاؿ التطبيقية"، المنشأ لدى جامعة  سطيف
  بصفتو مدير وحدة  ي حمزةسعيديعيف السيد ، 2021نوفمبر  28 مؤرخ في /م.ع.ب.ع.ت.ت.579بقرار رقـ

 البحث حوؿ األنظمة المدمجة لدى مركز البحث في اإلعالـ العممي والتقني.
  بصفتو مدير  بـــوخــاري عــبــاسيعيف األستاذ  ،2021نوفمبر  30مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت.580بقرار رقـ

 منشأ لدى جامعة عنابة."، الالكيميائية الطرؽ العضوي، النمذجة وتحسيف  مخبر بحث بعنواف "التحميل
  عيسى مامون سيدي دمحميعيف األستاذ  ،2021نوفمبر  30مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت.581بقرار رقـ 

"، المنشأ لدى جامعة عيف تػموشنت، لمدة أربع سنوات قابمة ةيذكػل الػاكػييالبصفتو مدير مخبر بحث بعنواف "
 لمتجديد مرة واحدة.
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  بصفتو مدير  بــودانــة جــمــاليعيف األستاذ  ،2021نوفمبر  30خ في مؤر  /م.ع.ب.ع.ت.ت.582بقرار رقـ
 "، المنشأ لدى المدرسة الوطنية المتعددة التقنيات.التحكـ في العماليات التصنيعيةمخبر بحث بعنواف "

  بصفتيا مديرة  ســراج أمــيـنـةتعيف األستاذة ، 2021نوفمبر  30مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت.583بقرار رقـ
 .1وىراف خبر بحث بعنواف "البحث والتكفل بالمرض الخبيث في الغرب الجزائري"، المنشأ لدى جامعةم
  بصفتيا  مــطــيــري صـفـيـةتعيف األستاذة ، 2021نوفمبر  30مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت.584بقرار رقـ

ئري"، المنشأ لدى جامعة   مديرة مخبر بحث بعنواف "الداللة في المستويات المسانية في التراث األدبي الجزا
 .1وىراف

  بصفتو مدير  خـــروبـــي عمريعيف األستاذ  ،2021نوفمبر  30مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت.585بقرار رقـ
 .1مخبر بحث بعنواف "بيولوجيا التسمـ التجريبي، نزع المموثات واإلصالح النباتي"، المنشأ لدى جامعة وىراف

  بصفتو مدير  بــودربــالــة دمحميعيف األستاذ ، 2021نوفمبر  30في مؤرخ  /م.ع.ب.ع.ت.ت.586بقرار رقـ
 .1"، المنشأ لدى جامعة وىرافشبكة الحراسة البيئيةمخبر بحث بعنواف "

  بصفتو مدير مــوالـك سـمـيـر يعيف األستاذ ، 2021نوفمبر  30مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت.587بقرار رقـ
 .1"، المنشأ لدى جامعة وىرافلمتقييـ في المصالح الصحيةتجريب مقاربة جديدة مخبر بحث بعنواف "

  بشير بويجرة نور الدينتنيى مياـ األستاذ  ،2021نوفمبر  30مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت.588بقرار رقـ 
"، المنشأ لدى جامعة تجريب مقاربة جديدة لمتقييـ في المصالح الصحيةبصفتو مدير مخبر بحث بعنواف "

 .1وىراف
  بصفتو مدير  زعــمــوم دمحميعيف األستاذ ، 2021نوفمبر  30مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت.589بقرار رقـ

 ."، المنشأ لدى جامعة بومرداساليندسة الفيزيائية والمحروقاتمخبر بحث بعنواف "
  مالك عبد الرحمانتنيى مياـ األستاذ  ، 2021نوفمبر  30مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت.590بقرار رقـ 

 "، المنشأ لدى جامعة بومرداس.اليندسة الفيزيائية والمحروقاتبحث بعنواف "بصفتو مدير مخبر 
  بصفتو مدير  مــونــي لـطـفـييعيف األستاذ ، 2021نوفمبر  30مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت.591بقرار رقـ

 .مخبر بحث بعنواف "تسيير وتثميف الموارد الطبيعية وضماف النوعية"، المنشأ لدى جامعة البويرة
 بصفتو مدير  كــواشــي نيىتعيف األستاذة ، 2021نوفمبر  30مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت.592رقـ  بقرار

 ."، المنشأ لدى جامعة سوؽ أىراسالمائية واألرضية مخبر بحث بعنواف "األنظمة البيئية
  دير بصفتو م مــكــاكــي مـحـمـديعيف األستاذ ، 2021نوفمبر  30مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت.593بقرار رقـ

 مخبر بحث بعنواف "الدراسات األدبية والنقدية العامة والمقارنة"، المنشأ لدى جامعة خميس مميانة.
  بصفتو مدير  ســيــسـاني رابـحيعيف األستاذ ، 2021نوفمبر  30مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت.594بقرار رقـ

 لمنشأ لدى جامعة خميس مميانة.مخبر بحث بعنواف "التربية والوقاية والتنمية االجتماعية المستدامة"، ا
  بصفتيا  مــمـيـانـي فــتـيـحــةتعيف األستاذة ، 2021نوفمبر  30مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت.595بقرار رقـ

مديرة مخبر بحث بعنواف "استراتيجيات المؤسسات الناشئة والتنويع االقتصادي"، المنشأ لدى جامعة خميس 
 .مميانة
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  بصفتو مدير  زيــد الــســعـيـديعيف األستاذ ، 2021نوفمبر  30ؤرخ في م /م.ع.ب.ع.ت.ت.596بقرار رقـ
 .1"، المنشأ لدى جامعة قسنطينةاليندسة المناخية بقسنطينةمخبر بحث بعنواف "

  بصفتو مدير مخبر  العربي دمحميعيف األستاذ ، 2021نوفمبر  30مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت.597بقرار رقـ
ي منظومة التدريب الرياضي والحركات اإلنسانية"، المنشأ لدى المركز الجامعي بحث بعنواف "أبحاث معاصرة ف

 لمبيض.
  بصفتو  مسعودي خالدتنيى مياـ األستاذ  ،2021نوفمبر  30مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت.598بقرار رقـ

دى مدير مخبر بحث بعنواف "أبحاث معاصرة في منظومة التدريب الرياضي والحركات اإلنسانية"، المنشأ ل
 المركز الجامعي لمبيض.

  بصفتيا  بن بوعــزيــز آسـيـةتعيف األستاذة ، 2021نوفمبر  30مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت.599بقرار رقـ
 .1مديرة مخبر بحث بعنواف "الحوكمة والقانوف االقتصادي"، المنشأ لدى جامعة باتنة

  بصفتو ىــوام عــالوة األستاذ تنيى مياـ ، 2021نوفمبر  30مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت.600بقرار رقـ
 .1مدير مخبر بحث بعنواف "الحوكمة والقانوف االقتصادي"، المنشأ لدى جامعة باتنة

  بصفتو مدير  تمي سيف الدين يعيف األستاذ، 2021نوفمبر  30مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت.601بقرار رقـ
 تامنغست. "، المنشأ لدى جامعةالحدودية رىانات االستثمار والتنمية المستدامة في المناطقعنواف "تحت مخبر 

  بصفتو مدير  بــرادي أحمديعيف األستاذ  ، 2021نوفمبر  30مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت.602بقرار رقـ
 ."، المنشأ لدى جامعة تامنغستاستراتجيات التنمية في المناطق الحدودية بالجنوب الكبيرمخبر تحت عنواف "

  بصفتو مدير  بــوتـعـني فريديعيف األستاذ  ،2021نوفمبر  30في  مؤرخ /م.ع.ب.ع.ت.ت.603بقرار رقـ
 ."، المنشأ لدى جامعة تامنغستتوطيف عمـ النفس باالىقار والتيدكمتمخبر تحت عنواف "

  لمستخدمي نائب مدير  ياسين مخموف، السيد، يفوض إلى 2021ديسمبر  05مؤرخ في  1378بقرار رقـ
باسـ وزير التعميـ العالي والبحث العممي،  ، اإلمضاء في حدود صالحيتو،اإلدارة المركزية ومؤسسات القطاع

 باستثناء القرارات. ،عمى جميع الوثائق والمقررات
  بصفتو مدير  طياري خالديعيف األستاذ ، 2021ديسمبر  05مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت.605بقرار رقـ

 .2جامعة وىراف "، المنشأ لدىمتوسطية األورو مخبر بحث بعنواف "االقتصاديات
  بن زيان عبد الباقيتنيى مياـ األستاذ ، 2021ديسمبر  05مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت.606بقرار رقـ 

 .2"، المنشأ لدى جامعة وىرافمتوسطية األورو بصفتو مدير مخبر بحث بعنواف "االقتصاديات
  بصفتو  بد القادردواوي عيعيف األستاذ ، 2021ديسمبر  07مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت.607بقرار رقـ

 مدير مخبر بحث بعنواف "تسيير وتثميف النظـ البيئية الفالحية والمائية"، المنشأ لدى المركز الجامعي لتيبازة.
  بصفتو مدير  موالي رياضيعيف األستاذ ، 2021ديسمبر  07مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت.608بقرار رقـ

العممية الوظائفية لمحيواف في بيئتو"، المنشأ لدى جامعة دراسة عمـ الحيواف التطبيقي وعمـ و مخبر بحث بعنواف "
 بػجاية.

  بصفتيا مديرة  بوليمة فريدةتعيف األستاذة  ،2021ديسمبر  07مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت.609بقرار رقـ
 "، المنشأ لدى جامعة بػجاية.عمـ بيئة الجراثيـمخبر بحث بعنواف "
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  بصفتيا مديرة  زبـــوج عــائشةتعيف األستاذة ، 2021مبر ديس 07مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت.610بقرار رقـ
 مخبر بحث بعنواف "بيوكيمياء تطبيقية"، المنشأ لدى جامعة بػجاية.

  بصفتو مدير  بكاي منصفيعيف األستاذ ، 2021ديسمبر  07مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت.611بقرار رقـ
 .2ئر"، المنشأ لدى جامعة الجزادراسات إفريقيةمخبر بحث بعنواف "

  بصفتو  نــقــادي دمحم األمينيعيف األستاذ ، 2021ديسمبر  07مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت.612بقرار رقـ
 .1مدير مخبر بحث بعنواف "الحوادث عند الطفولة"، المنشأ لدى جامعة وىراف

  بصفتو  بن عيسى عبد الحميميعيف األستاذ ، 2021ديسمبر  07مؤرخ في /م.ع.ب.ع.ت.ت. 613بقرار رقـ
 .1"، المنشأ لدى جامعة وىرافالمسانيات وتحميل الخطابدير مخبر بحث بعنواف "م
  آيت حمادوش فريدةتنيى مياـ األستاذة ، 2021ديسمبر  07مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت.614بقرار رقـ 

 .1"، المنشأ لدى جامعة وىرافالمسانيات وتحميل الخطاببصفتيا مديرة مخبر بحث بعنواف "
  بصفتو مدير  قــالل مسعوديعيف األستاذ  ،2021ديسمبر  07مؤرخ في  ع.ب.ع.ت.ت./م.615بقرار رقـ

 .1مخبر بحث بعنواف "ىندسة الطرائق الكيميائية"، المنشأ لدى جامعة سطيف
  بصفتو  ناصف الساسيتنيى مياـ األستاذ  ،2021ديسمبر  07مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت.616بقرار رقـ

 .1لطرائق الكيميائية"، المنشأ لدى جامعة  سطيفمدير مخبر بحث بعنواف "ىندسة ا
  بصفتو مدير  جبار محفوظيعيف األستاذ  ،2021ديسمبر  07مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت.617بقرار رقـ

مخبر بحث بعنواف "تقييـ أسواؽ رؤوس األمواؿ الجزائرية وآفاؽ تطويرىا في ظل العولمة"، المنشأ لدى جامعة  
 .1سطيف

  بصفتيا  غراب رزيقةتنيى مياـ األستاذة ، 2021ديسمبر  07مؤرخ في  ب.ع.ت.ت./م.ع.618بقرار رقـ
مديرة مخبر بحث بعنواف "تقييـ أسواؽ رؤوس األمواؿ الجزائرية و آفاؽ تطويرىا في ظل العولمة"، المنشأ لدى 

 .1جامعة  سطيف
  بصفتو  د المالكعولمي عبيعيف األستاذ  ،2021ديسمبر  07مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت.619بقرار رقـ

 .1"، المنشأ لدى جامعة سطيفتقييـ الموارد البيولوجية الطبيعيةمدير مخبر بحث بعنواف "
  بصفتو  بــوعـمـامة الــعربييعيف األستاذ ، 2021ديسمبر  07مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت.620بقرار رقـ

 .المنشأ لدى جامعة مستغانـ مدير مخبر بحث بعنواف "الدراسات االتصالية واإلعالمية وتحميل الخطاب"،
  بصفتو مدير  عــابد مـنصوريعيف األستاذ ، 2021ديسمبر  07مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت.621بقرار رقـ

 "، المنشأ لدى جامعة مستغانـ.إشارات وأنظمةمخبر بحث بعنواف "
  بصفتيا  ميمي مميكةتنيى مياـ األستاذة ، 2021ديسمبر  07مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت.622بقرار رقـ

 "، المنشأ لدى جامعة مستغانـ.إشارات وأنظمةمديرة مخبر بحث بعنواف "
  بصفتيا مديرة  كروشي فــازيــةتعيف األستاذة ، 2021ديسمبر  07مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت.623بقرار رقـ

 .زو"، المنشأ لدى جامعة تيزي و اإلنتاج وتحسيف وحماية النباتات والمواد الغذائيةمخبر بحث بعنواف "
  بصفتو  عــمــروش عبد الوىابيعيف األستاذ ، 2021ديسمبر  07مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت.624بقرار رقـ

 "، المنشأ لدى جامعة بومرداس.الدراسات السياسية والدوليةمدير مخبر بحث بعنواف "
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  صفتو ب بوسالم عبد العزيزيعيف األستاذ  ، 2021ديسمبر  07مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت.625بقرار رقـ
 .2"، المنشأ لدى جامعة البميدةقياس والدراسات النفسيةمدير مخبر بحث بعنواف "ال

  بصفتو مدير  لعمارة دمحم عامريعيف األستاذ ، 2021ديسمبر  07مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت.626بقرار رقـ
 .1زائر"، المنشأ لدى جامعة الجلعملاف الصحة في ميدالحيوي و ا ياثالتسمـ الور مخبر بحث بعنواف "

  بصفتو مدير  بوشامة مصطفىيعيف األستاذ ، 2021ديسمبر  07مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت.627بقرار رقـ
 .2مخبر بحث بعنواف "المقاولة، تسيير الموارد البشرية والتنمية المستدامة"، المنشأ لدى جامعة البميدة

  بصفتو ساطور رشيد ستاذ تنيى مياـ األ ، 2021ديسمبر  07مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت.628بقرار رقـ
 .2مدير مخبر بحث بعنواف "المقاولة، تسيير الموارد البشرية والتنمية المستدامة"، المنشأ لدى جامعة البميدة

  بصفتو مدير  عـــامــر بــشـيـريعيف األستاذ ، 2021ديسمبر  07مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت.629بقرار رقـ
 .2البشرية في الجزائر"، المنشأ لدى جامعة البميدةمخبر بحث بعنواف "التنمية االقتصادية و 

  بصفتو  قــاسي يــاســيــنتنيى مياـ األستاذ ، 2021ديسمبر  07مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت.630بقرار رقـ
 .2مدير مخبر بحث بعنواف "التنمية االقتصادية والبشرية في الجزائر"، المنشأ لدى جامعة البميدة

  بصفتو مدير  غزازي عمريعيف األستاذ ، 2021ديسمبر  07مؤرخ في  ت./م.ع.ب.ع.ت.631بقرار رقـ
 .2مخبر بحث بعنواف "البحث حوؿ اإلبداع وتغير المنظمات والمؤسسات"، المنشأ لدى جامعة البميدة

  بصفتو مدير  دراوسي مسعوديعيف األستاذ ، 2021ديسمبر  07مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت.632بقرار رقـ
 .2"، المنشأ لدى جامعة البميدةسيير الجماعات المحمية ودورىا في تحقيق التنميةتمخبر بحث بعنواف "

  بصفتو مدير مخبر  عامر رضايعيف األستاذ ، 2021ديسمبر  07مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت.633بقرار رقـ
 .بحث بعنواف "الدراسات األدبية والنقدية"، المنشأ لدى المركز الجامعي لميمة

  ابصفتي أ، قسـ محاضرة أستاذة ،نبيمة سموقي السيدة يعيػف، 2021ديسمبر  08في  مؤرخ 1380بقرار رقـ 
 .بقسنطينة التقنيات المتعددة الوطنية بالمدرسة  "وتكنولوجيا عموـ" التكويػف ميػداف فريق عف ةمسؤول

  يقفر  عف مسؤوال بصفتو أستاذ، ،شاوي  كمال السيد يعيػف، 2021ديسمبر  08مؤرخ في  1381بقرار رقـ 
 .عنابة بجامعة "وتكنولوجيا عموـ" التكويػف ميػداف

  فريق كمسؤوؿ أستاذ، ،الغاني عبد مصالحي السيد مياـ نيىت، 2021ديسمبر  08مؤرخ في  1382بقرار رقـ 
 .2021 افريل 01 مف ابتداء عنابة، بجامعة" الػػمادة عموـ" التكويف ميداف

  فريق عف مسؤوال بصفتو أستاذ، ،غرس مختار السيد فيعيػ، 2021ديسمبر  08مؤرخ في  1383بقرار رقـ 
 .عنابة بجامعة "الػػمادة عموـ" التكويػف ميػداف

  فريق كمسؤوؿ أستاذ، ،برىان هللا عبد جبار  السيد مياـ تنيى، 2021ديسمبر  08مؤرخ في  1384بقرار رقـ 
 .2021 مبرديس 16 مف ابتداء عنابة، بجامعة" والحياة الطبيعة عموـ" التكويف ميداف

  بصفتيا مسؤولة عف فريق ميػداف وفاء ىباشيتعيػف السيدة ، 2021ديسمبر  08مؤرخ في  1385بقرار رقـ ،
 ." بجامعة عنابةالتكويػف "عمـو الطبيعة والحياة

  فريق كمسؤوؿ أستاذ، ،اليادي بوقمقول السيد مياـ تنيى ،2021ديسمبر  08مؤرخ في  1386بقرار رقـ 
 .عنابة بجامعة" تجارية وعموـ تسيير اقتصادية، وـعم" التكويف ميداف
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  عف مسؤوال بصفتو أستاذ، ،المطيف عبد بمغرسة السيد يعيػف ،2021ديسمبر  08مؤرخ في  1387بقرار رقـ 
 .عنابة بجامعة" تجارية وعموـ تسيير اقتصادية، عموـ" التكويػف ميػداف فريق

  فريق كمسؤوؿ أستاذ، ،اسماعيل صفية بن السيد ياـم نيىت ،2021ديسمبر  08مؤرخ في  1388بقرار رقـ 
 .عنابة بجامعة" عربي وأدب لغة" التكويف ميداف

  فريق عف مسؤوال بصفتو أستاذ، ،عمر بممقنعي السيد يعيػف ،2021ديسمبر  08مؤرخ في  1389بقرار رقـ 
 .عنابة بجامعة "عربي وأدب لغة" التكويػف ميػداف

  فريق عف مسؤوال بصفتو أستاذ، ،حسيب رحايمية السيد يعيػف ،2021سمبر دي 08مؤرخ في  1390بقرار رقـ 
 .عنابة بجامعة" المدينة وميف عمػراف معمارية، ىندسة" التكويػف ميػداف

  مسؤوال بصفتو أ، قسـ محاضر أستاذ ،سعد حجاج السيد يعيػف ،2021ديسمبر  08مؤرخ في  1391بقرار رقـ 
 .عنابة بجامعة" والرياضية البدنية النشاطات تقنياتو  عموـ" التكويػف ميػداف فريق عف
  ميػداف فريق عف مسؤوؿ بصفتو ،رياض توفوتي السيد عيػفي ،2021ديسمبر  08مؤرخ في  1392بقرار رقـ 

 .أىراس سوؽ  بجامعة" تكنولوجيا و عموـ" التكويف
  أ" قسـ محاضر اذأست ،سفيان اودية السيد مياـ نيىت ،2021ديسمبر  08مؤرخ في  1393بقرار رقـ"، 

 .(2021 جويمية 13) االستقالة تاريخ مف ابتداء بجاية، بجامعة" المادة عموـ" التكويف ميداف فريق كمسؤوؿ
  فريق عف مسؤوال بصفتو ، حكيم مختار أيت السيد يعيػف ،2021ديسمبر  08مؤرخ في  1394بقرار رقـ 

 .بجاية بجامعة" المادة عموـ" التكويػف ميػداف
  ميػداف فريق عف مسؤوال بصفتو ،رشيد بسعي السيد يعيػف ،2021ديسمبر  08مؤرخ في  1395قـ بقرار ر 

 بجاية. بجامعة" واجتماعية إنسانية عموـ" التكويػف
  فريق عف مسؤوال بصفتو ، أستاذ ،عــمر عــــزيزي  السيد يعيػف ،2021ديسمبر  08مؤرخ في  1396بقرار رقـ 

 .1سطيف بجامعة" المادة عموـ" التكويػف ميػداف
  ميداف فريق كمسؤوؿ أستاذ، ،أحمد بوسنة السيد مياـ نيىت ،2021ديسمبر  08مؤرخ في  1397بقرار رقـ 

 .1سطيف بجامعة" المادة عموـ" التكويف
  ميداف فريق كمسؤوؿ أستاذ، ،رابح قدوري  السيد مياـ نيىت ،2021ديسمبر  08مؤرخ في  1398بقرار رقـ 

 المسيمة. بجامعة" واجتماعية ةإنساني عموـ" التكويف
  بصفتو أ، قسـ محاضر أستاذ ،خميفة بوعاصم السيد يعيػف ،2021ديسمبر  08مؤرخ في  1399بقرار رقـ 

 .وزو تيزي  بجامعة" والحياة الطبيعة عموـ" التكويػف ميػداف فريق عف مسؤوال
  فريق عف مسؤوال بصفتو، اشةعك سعيد بن السيد تعييف جددي ،2021ديسمبر  08مؤرخ في  1400بقرار رقـ 

 .تممساف بجامعة" الػػمادة عموـ" التكويػف ميػداف
  كمسؤوؿ أستاذ، ،الدين صالح عالية بن السيد مياـ نيىت ،2021ديسمبر  08مؤرخ في  1401بقرار رقـ 

 .2021 أكتوبر 04 مف ابتداء تيسمسيمت،  بجامعة" وتكنولوجيا عموـ" التكويف ميداف فريق
  بصفتيا أ، قسـ محاضرة أستاذة ،نصيرة محاجبية السيدة عيػفت ،2021ديسمبر  08مؤرخ في  1402بقرار رقـ 

 .2البػػميدة بجامعة" تجارية وعموـ تسيير اقتصادية، عموـ" التكويػف ميػداف فريق عف مسؤولة
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  أ قسـ محاضر أستاذ ،كعبة بن دمحم سيدي السيد يعيػف ،2021ديسمبر  08مؤرخ في  1403بقرار رقـ، 
 .2البػػميدة بجامعة" عػربي وأدب لغة" التكويػف ميػداف فريق عف مسؤوال بصفتو

  فريق  كمسؤوؿ أستاذ، ،حمزة عمر زواوي  السيد مياـ نيىت ،2021ديسمبر  08مؤرخ في  1404بقرار رقـ 
 .2البميدة بجامعة" تجارية وعموـ تسيير اقتصادية، عموـ" التكويف ميداف

  كمسؤولة أستاذة، ،فوزية هللا عبد سرير السيدة مياـ نيىت ،2021ديسمبر  08مؤرخ في  1405بقرار رقـ  
 .(2021 أكتوبر 27) االستقالة تاريخ مف ابتداء ،2البميدة بجامعة" عربي وأدب لغة" التكويف ميداف فريق

  أ" قسـ محاضر أستاذ ،سفيان سوالم السيد مياـ تنيى ،2021ديسمبر  08مؤرخ في  1406بقرار رقـ"، 
 أىراس. سوؽ  بجامعة" سياسية وعموـ حقوؽ " التكويف ميداف فريق كمسؤوؿ

  عف مسؤوال بصفتو ،الرحمان عبد زاوي  والدأ السيد تعييف جددي ،2021ديسمبر  08مؤرخ في  1407بقرار رقـ 
 .أىراس سوؽ  بجامعة" تجارية وعموـ تسيير اقتصادية، عموـ" التكويػف ميػداف فريق

  بصفة رئيس المجمس العممي لموكالة  حفيفة أحمد، يعيف السيد 2021ديسمبر  19ي مؤرخ ف 1430بقرار رقـ
 .الموضوعاتية لمبحث في العموـ والتكنولوجيا

  بصفتيا مديرة  بمعيد سماحتعيف األستاذة ، 2021ديسمبر  19مؤرخ في /م.ع.ب.ع.ت.ت. 636بقرار رقـ
يػجي التعميـ العالي في اتجاىات التنمية المستدامة مخبر بحث بعنواف "رعاية االبتكار والمؤسسة الناشئة لػخر 

 والتعامل مع الظروؼ الطارئة"، المنشأ لدى المدرسة العميا لألساتذة ببشار.
  بصفتيا مديرة  قــشــتــولي ودادتعيف األستاذة ، 2021ديسمبر  19مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت.637بقرار رقـ

 .التجاريةواالتصاؿ"، المنشأ لدى مدرسة الدراسات العميا  مخبر بحث بعنواف "التسويق وتقنيات اإلعالـ
  بصفتو  حســيــنـي مــبــروكيعيف األستاذ ، 2021ديسمبر  19مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت.638بقرار رقـ

 مدير مخبر بحث بعنواف "اليندسة الميكانيكية"، المنشأ لدى جامعة بسكرة.
  بصفتيا  ســعــديــة نــعــيــمــةتعيف األستاذة ، 2021بر ديسم 19مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت.639بقرار رقـ

مديرة مخبر بحث بعنواف "تطبيقات الذكاء االصطناعي في المعالجة المغوية وتحميل الخطاب"، المنشأ لدى 
 جامعة بسكرة.

  بصفتو  بن بــوزيــد لخضريعيف األستاذ ، 2021ديسمبر  19مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت.640بقرار رقـ
مخبر بحث بعنواف "الدراسات التاريخية والحضارية لألوراس والصحراء الشرقية عبر العصور"، المنشأ  مدير

 لدى جامعة بسكرة.
  بصفتو  مــيــيــري رمــضانيعيف األستاذ  ، 2021ديسمبر  19مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت.641بقرار رقـ

 لثقافة"، المنشأ لدى جامعة بسكرة.مدير مخبر بحث بعنواف "دراسات متعددة التخصصات في المغة وا
  بصفتو مدير  طــراي نـاصريعيف األستاذ ، 2021ديسمبر  19مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت.642بقرار رقـ

مخبر بحث بعنواف "تطوير أنظمة المراقبة الذكية والذاتية في الزراعة بالمناطق الجافة"، المنشأ لدى جامعة 
 .بسكرة

  بصفتو  ســواحي عبد الحميديعيف األستاذ  ، 2021ديسمبر  19ؤرخ في م /م.ع.ب.ع.ت.ت.643بقرار رقـ
 "، المنشأ لدى جامعة عنابة.المواد المتطورةمدير مخبر بحث بعنواف "
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  بصفتو  بـاألعــور سميمانيعيف األستاذ  ،2021ديسمبر  19مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت.644بقرار رقـ
 تطبيقية"، المنشأ لدى جامعة غرداية.مدير مخبر بحث بعنواف "الرياضيات والعمـو ال

  بصفتو  كماسي عبد هللاتنيى مياـ األستاذ ، 2021ديسمبر  19مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت.645بقرار رقـ
 مدير مخبر بحث بعنواف "الرياضيات والعمـو التطبيقية"، المنشأ لدى جامعة غرداية.

  بصفتو مدير  بوروبي صادقف األستاذ يعي، 2021ديسمبر  19مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت.646بقرار رقـ
"، المنشأ لدى القياسي واالقتصادعموـ اإلعالـ اآللي األساسية والبحوث العممية والتوفيقات مخبر بحث بعنواف "

 جامعة ىواري بومديف لمعمـو والتكنولوجيا.
  بصفتيا  اءبوشماخ إسمتنيى مياـ األستاذة  ،2021ديسمبر  19مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت.647بقرار رقـ

"، المنشأ القياسي واالقتصادعموـ اإلعالـ اآللي األساسية والبحوث العممية والتوفيقات مديرة مخبر بحث بعنواف "
 لدى جامعة ىواري بومديف لمعموـ والتكنولوجيا.

  بصفتو مدير  زيان محفوظيعيف األستاذ ، 2021ديسمبر  19مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت.648بقرار رقـ
 نواف "مدف أقاليـ والحكومة المػجالية"، المنشأ لدى جامعة ىواري بومديف لمعموـ والتكنولوجيا.مخبر بحث بع

  بصفتو مدير  شادلي دمحمتنيى مياـ األستاذ  ، 2021ديسمبر  19مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت.649بقرار رقـ
 ديف لمعمـو والتكنولوجيا.مخبر بحث بعنواف "مدف أقاليـ والحكومة المػجالية"، المنشأ لدى جامعة ىواري بوم

  بصفتو مدير مخبر  خميل خالديعيف األستاذ ، 2021ديسمبر  19مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت.650بقرار رقـ
 ."، المنشأ لدى جامعة سوؽ أىراسااللكتروتقني والطاقات المتجددةبحث بعنواف "

  بصفتو مدير  عــة نور الدينولــيعيف األستاذ  ،2021ديسمبر  19مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت.651بقرار رقـ
 "، المنشأ لدى جامعة قالػمة.الميكانيؾ والييكمةمخبر بحث بعنواف "

  بصفتيا  شطــيــبــي صباحتعيف األستاذة ، 2021ديسمبر  19مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت.652بقرار رقـ
 "، المنشأ لدى جامعة قالػمة.فيزياء الموادمديرة مخبر بحث بعنواف "

  بصفتو مدير  قــادري المكييعيف األستاذ ، 2021ديسمبر  19مؤرخ في  م.ع.ب.ع.ت.ت./653بقرار رقـ
 "، المنشأ لدى جامعة قالػمة.الكيمياء الفيزيائيةمخبر بحث بعنواف "

  بصفتو  بن ناصر بــاديسيعيف األستاذ  ،2021ديسمبر  19مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت.654بقرار رقـ
 "، المنشأ لدى جامعة قالػمة.ءاػػالفيزيمدير مخبر بحث بعنواف "

  بصفتيا  حــدادي دلــيــمــةتعيف األستاذة  ،2021ديسمبر  19مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت.655بقرار رقـ
 .2"، المنشأ لدى جامعة الجزائرعمـ النفس العيادي والقياسيمديرة مخبر بحث بعنواف "

  بصفتو مدير  بوسعيد أوزيناألستاذ يعيف  ،2021ديسمبر  19مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت.656بقرار رقـ
"، المنشأ لدى جامعة تسييرالوضماف التحكـ  في االختبار الالإتالفي المخاطر الصناعية، و مخبر بحث بعنواف "

 عنابة.
  بصفتو  قرسي نور الدينتنيى مياـ األستاذ  ،2021ديسمبر  19مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت.657بقرار رقـ

"، المنشأ لدى تسييرالوضماف التحكـ  في االختبار الالإتالفي طر الصناعية، و المخامدير مخبر بحث بعنواف "
 جامعة عنابة.



  2021-الرابعالثالثي -النشرة الرسمية                      -مديرية الشؤون القانونية-                     وزارة التعميم العالي والبحث العممي   691

 

  بصفتو مدير  بودراف دمحم أحمديعيف األستاذ ، 2021ديسمبر  19مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت.658بقرار رقـ
 لمنشأ لدى جامعة البويرة."، ااإلعالـ اآللي، الرياضيات والفيزياء مف أجل الفالحة والغاباتمخبر بحث بعنواف "

  بصفتو  بن نوار جمالتنيى مياـ األستاذ ، 2021ديسمبر  19مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت.659بقرار رقـ
"، المنشأ لدى جامعة اإلعالـ اآللي، الرياضيات والفيزياء مف أجل الفالحة والغاباتمدير مخبر بحث بعنواف "

 البويرة.
  بصفتيا مديرة  مــقـدم نــجـيـةتعيف األستاذة ، 2021ديسمبر  19 مؤرخ في /م.ع.ب.ع.ت.ت.660بقرار رقـ

 .3مخبر بحث بعنواف "دراسات وتحميل السياسات العامة في الجزائر"، المنشأ لدى جامعة الجزائر
  بصفتو  مزوي دمحم رضاتنيى مياـ األستاذ ، 2021ديسمبر  19مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت.661بقرار رقـ

 .3ف "دراسات وتحميل السياسات العامة في الجزائر"، المنشأ لدى جامعة الجزائرمدير مخبر بحث بعنوا
  بصفتو مدير  عموي مصطفىيعيف األستاذ  ،2021ديسمبر  19مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت.662بقرار رقـ

 .مخبر بحث بعنواف "الدراسات اإلنسانية واالجتماعية في الجزائر"، المنشأ لدى جامعة بشار
  بصفتو مدير  شــرقــي مــحــمــديعيف األستاذ  ،2021ديسمبر  19مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت.663بقرار رقـ

 مخبر بحث بعنواف "التاريخ لألبحاث والدراسات المغاربية"، المنشأ لدى جامعة قالػمة.
  بصفتيا مديرة أمــداح ســعــادتعيف األستاذة ، 2021ديسمبر  19مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت.664بقرار رقـ 

 .1"، المنشأ لدى جامعة قسنطينةعمـ األحياء والمحيطمخبر بحث بعنواف "
  بصفتو مدير  كــردون عــزوزيعيف األستاذ  ،2021ديسمبر  19مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت.665بقرار رقـ

 .1"، المنشأ لدى جامعة قسنطينةدراسات وبحوث حوؿ المغرب والبحر األبيض المتوسطمخبر بحث بعنواف "
  بصفتيا  بن بـغــمـيـة لــيـمـىتعيف األستاذة ، 2021ديسمبر  19مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت.666قـ بقرار ر

مديرة مخبر بحث بعنواف "البحث في الدراسات القانونية والفقيية المقارنة"، المنشأ لدى جػامعة األميػر عبد 
 القػادر لمعمػـو اإلسالميػة.

  بصفتو مدير  خــروع عــمــريعيف األستاذ ، 2021يسمبر د 19مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت.667بقرار رقـ
 .1"، المنشأ لدى جامعة وىرافالتغذية العضوية واألمف الغذائيمخبر بحث بعنواف "

  بصفتو مدير  بن حميدة ىشاميعيف األستاذ ، 2021ديسمبر  19مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت.668بقرار رقـ
"، المنشأ لدى الجزائرية في ظل الحركية االقتصادية الدولية أداء المؤسسات االقتصاديةمخبر بحث بعنواف "

 جامعة بومرداس.
  أونيس عبد المجيدتنيى مياـ األستاذ ، 2021ديسمبر  19مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت.669بقرار رقـ 

"، أداء المؤسسات االقتصادية الجزائرية في ظل الحركية االقتصادية الدوليةبصفتو مدير مخبر بحث بعنواف "
 المنشأ لدى جامعة بومرداس.

  بصفتو  بن عــطـيـة عــطــيـةيعيف األستاذ ، 2021ديسمبر  19مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت.670بقرار رقـ
 "، المنشأ لدى جامعة األغواط.وتنمية المجتمع مدير مخبر بحث بعنواف "الفمسفة

  بصفتو مدير  مودة مسعودحيعيف األستاذ ، 2021ديسمبر  19مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت.671بقرار رقـ
 .مخبر بحث بعنواف "التنمية المستدامة واإلعالـ اآللي"، المنشأ لدى جامعة أدرار
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  بصفتو مدير  ديدي دمحم األمينيعيف األستاذ ، 2021ديسمبر  19مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت.672بقرار رقـ
 .افمخبر بحث بعنواف "تكنولوجيات الفصل والتنقية"، المنشأ لدى جامعة تممس

  بصفتو مدير  بممقدم مصطفىيعيف األستاذ ، 2021ديسمبر  19مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت.673بقرار رقـ
 ."، المنشأ لدى جامعة تممساففي الجزائر االقتصاديةتقييـ سياسة التنمية مخبر بحث بعنواف "

  بصفتو مدير  عــطــار أحمديعيف األستاذ ، 2021ديسمبر  19مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت.674بقرار رقـ
 .مخبر بحث بعنواف "الفنومينولوجيا وتطبيقاتيا"، المنشأ لدى جامعة تممساف

  بصفتو مدير  تشوار جياللييعيف األستاذ ، 2021ديسمبر  19مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت.675بقرار رقـ
 مخبر بحث بعنواف "الدراسات القانونية المتوسطة"، المنشأ لدى جامعة تممساف.

  بصفتو بن عصمان جمال يعيف األستاذ  ، 2021ديسمبر  19مؤرخ في  .ع.ب.ع.ت.ت./م676بقرار رقـ
 .مدير مخبر بحث بعنواف "القانوف الخاص األساسي"، المنشأ لدى جامعة تممساف

  بصفتو مدير  فرقاني بمقاسميعيف األستاذ ، 2021ديسمبر  19مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت.677بقرار رقـ
 .التواصمية"، المنشأ لدى جامعة ىواري بومديف لمعموـ والتكنولوجيانظمة الذكية و ىندسة األمخبر بحث بعنواف "

  بصفتو مدير  بميفة عبد الرحيميعيف األستاذ ، 2021ديسمبر  19مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت.678بقرار رقـ
 مخبر بحث بعنواف "المواد، التطبيقات والبيئة"، المنشأ لدى جامعة معسكر.

  بصفتو  معروف رضاتنيى مياـ األستاذ ، 2021ديسمبر  19مؤرخ في  .ع.ت.ت./م.ع.ب679بقرار رقـ
 مدير مخبر بحث بعنواف "المواد، التطبيقات والبيئة"، المنشأ لدى جامعة معسكر.

  بصفتو  بمعيدي عبد القادريعيف األستاذ ، 2021ديسمبر  19مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت.680بقرار رقـ
 ."، المنشأ لدى المدرسة الوطنية المتعددة التقنيات بوىرافماتيؾ وتحميل األنظمةاألوتو مدير مخبر بحث بعنواف "

  بصفتيا  بن عـشـبـة كريمةتعيف األستاذة  ،2021ديسمبر  19مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت.681بقرار رقـ
 .عالـ اآللي"، المنشأ لدى المدرسة الوطنية العميا لإلمناىج تصميـ األنظمةمديرة مخبر بحث االمتياز بعنواف "

  بصفتو  قطوش دمحم السعيديعيف األستاذ  ، 2021ديسمبر  19مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت.682بقرار رقـ
مدير مخبر بحث بعنواف "الجيومورفولوجيا واألخطار الطبيعية"، المنشأ لدى جامعة ىواري بومديف لمعمـو 

 والتكنولوجيا.
  بصفتو مدير  اقروادة مقرانيعيف األستاذ ، 2021ديسمبر  19مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت.683بقرار رقـ

" المنشأ بيف جامعة عبد أبحاث في النظـ اإليكولوجية البحرية وتربية األحياء المائية" مخبر بػحث مشترؾ بعنواف
 .الرحماف ميرة ببجاية والمركز الوطني لمبحث والتنمية في الصيد البحري وتربية المائيات

  بصفتو  حاج أحمد الصديقيعيف األستاذ  ،2021ديسمبر  19مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت.684بقرار رقـ
 .مدير مخبر بحث بعنواف "الفضاء الصحراوي في مدونة السرد الجزائري"، المنشأ لدى جامعة أدرار

  بصفتو مدير  إيــدو عبد القادريعيف األستاذ ، 2021ديسمبر  19مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت.685بقرار رقـ
 ."الموارد الطبيعية الصحراوية"، المنشأ لدى جامعة أدرارمخبر بحث بعنواف 

  بصفتو مدير  بحماوي الشريفيعيف األستاذ ، 2021ديسمبر  19مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت.686بقرار رقـ
 .مخبر بحث بعنواف "القانوف والتنمية المػحمية"، المنشأ لدى جامعة أدرار
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  بصفتو مدير  يوسفات عمييعيف األستاذ ، 2021 ديسمبر 19مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت.687بقرار رقـ
 .مخبر بحث بعنواف "الدراسات حوؿ التنمية المكانية وتطوير المقاوالتية في الجزائر"، المنشأ لدى جامعة أدرار

  بصفتيا مديرة  فركوس دليمةتعيف األستاذة ، 2021ديسمبر  19مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت.688بقرار رقـ
 .1ف األسرة"، المنشأ لدى جامعة الجزائرمخبر بحث بعنواف "قانو 

  بصفتيا مديرة  صــام نــاديةتعيف األستاذة ، 2021ديسمبر  19مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت.689بقرار رقـ
 .2مخبر بحث بعنواف "المغة والمعرفة والتفاعل"، المنشأ لدى جامعة البميدة

   بصفتيا  بن عــمـي جميمةاألستاذة  تعيف، 2021ديسمبر  19مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت.690بقرار رقـ
 .1مديرة مخبر بحث بعنواف "حقوؽ اإلنساف والقانوف الدولي اإلنساني"، المنشأ لدى جامعة الجزائر

  بصفتو  طوالبي عصامتنيى مياـ األستاذ ، 2021ديسمبر  19مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت.691بقرار رقـ
 .1دولي اإلنساني"، المنشأ لدى جامعة الجزائرمدير مخبر بحث بعنواف "حقوؽ اإلنساف والقانوف ال

  بصفتيا مديرة  شـريــف ىـنـيـةتعيف األستاذة ، 2021ديسمبر  19مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت.692بقرار رقـ
 .2مخبر بحث بعنواف "الرقمنة والقانوف في الجزائر"، المنشأ لدى جامعة البميدة 

  بصفتو مدير  عــدالــة الــعــجــاليعيف األستاذ  ،2021 ديسمبر 19مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت.693بقرار رقـ
 .مخبر بحث بعنواف "إستراتيجية التحوؿ إلى اقتصاد أخضر"، المنشأ لدى جامعة مستغانـ

  بصفتو مدير  نــاصر عــزالدينيعيف األستاذ ، 2021ديسمبر  19مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت.694بقرار رقـ
واري بومديف لمعمـو وتشخيص معدات الطاقة"، المنشأ لدى جامعة ىمخبر بحث بعنواف "تحديد الخصائص 

 .والتكنولوجيا
  بصفتو  بوشكيوة عبد الحميميعيف األستاذ ، 2021ديسمبر  19مؤرخ في /م.ع.ب.ع.ت.ت. 695بقرار رقـ

 .مدير مخبر بحث بعنواف "حماية وترقية األسرة وحقوؽ المرأة والطفل"، المنشأ لدى جامعة جيجل
  بصفتيا مديرة  بـــحــري فاطمةتعيف األستاذة ، 2021ديسمبر  19مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت.696قـ بقرار ر

 .مخبر بحث بعنواف "الدراسات القانونية"، المنشأ لدى جامعة تيارت
  بصفتو  سماحي خالدتنيى مياـ األستاذ ، 2021ديسمبر  19مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت.697بقرار رقـ

 "الدراسات القانونية"، المنشأ لدى جامعة تيارت.مدير مخبر بحث بعنواف 
  بصفتيا  فــرشــان لــويــزةتعيف األستاذة  ، 2021ديسمبر  19مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت.698بقرار رقـ

 .2مديرة مخبر بحث بعنواف "عمـ النفس االجتماعي واآلفات االجتماعية"، المنشأ لدى جامعة الجزائر
  بصفتو مدير  بن حممة سامييعيف األستاذ ، 2021ديسمبر  19مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت.699بقرار رقـ

 .1مخبر بحث بعنواف "العقود وقانوف العمل"، المنشأ لدى جامعة قسنطينة
  بصفتو مدير  قينان مزدك دمحميعيف األستاذ ، 2021ديسمبر  19مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت.700بقرار رقـ

 ."، المنشأ لدى جامعة الشمفمخبر بحث بعنواف "الرياضيات وتطبيقاتيا
  بصفتو مدير  كــمــال عبد هللايعيف األستاذ ، 2021ديسمبر  19مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت.701بقرار رقـ

 .مخبر بحث بعنواف "تعميـ، تكويف وتعميمية"، المنشأ لدى المدرسة العميا لألساتذة ببوزريعة
  بصفتو مدير مخبر  غــازي دمحميعيف األستاذ  ،2021ديسمبر  19مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت.702بقرار رقـ

 ."، المنشأ لدى المدرسة العميا لألساتذة ببوزريعةالتربية واإلبستيمولوجيابحث بعنواف "
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  بصفتو  كاسح لــعور أحمديعيف األستاذ ، 2021ديسمبر  19مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت.703بقرار رقـ
 .2"، المنشأ لدى جامعة باتنةلمرتبطة بالعالجتسيير مخاطر التعفنات امدير مخبر بحث بعنواف "

  بصفتو مدير  رحــمـــانــي لــزىريعيف األستاذ  ، 2021ديسمبر  19مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت.704بقرار رقـ
 .1"، المنشأ لدى جامعة  سطيفاآلليػػػػػةمخبر بحث بعنواف "

  خــولــة طــالـب اإلبراىيميتاذة تعيف األس، 2021ديسمبر  19مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت.705بقرار رقـ 
 .2"، المنشأ لدى جامعة الجزائرالمسانيات وتعميمية المغاتبصفتيا مديرة مخبر بحث بعنواف "

  بصفتو  بــوزيــدة عبد القادريعيف األستاذ  ، 2021ديسمبر  19مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت.706بقرار رقـ
 .2شأ لدى جامعة الجزائر"، المنالترجمة والمصطمحمدير مخبر بحث بعنواف "

  بصفتيا مديرة  زاىــي شـيــرزادتعيف األستاذة ، 2021ديسمبر  19مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت.707بقرار رقـ
 .2"، المنشأ لدى جامعة الجزائرالعمل -التكويف-التربيةمخبر بحث بعنواف "

    أوحجيج مسعودةذة تنيى مياـ األستا، 2021ديسمبر  19مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت.708بقرار رقـ 
 .2"، المنشأ لدى جامعة باتنةتسيير مخاطر التعفنات المرتبطة بالعالجبصفتيا مديرة مخبر بحث بعنواف "

  بصفتو  بوفمفل أحمدتنيى مياـ األستاذ ، 2021ديسمبر  19مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت.709بقرار رقـ
 ة."، المنشأ لدى جامعة قالػماءػػالفيزيمدير مخبر بحث بعنواف "

  بصفتو مدير  شرف عبد الحقيعيف األستاذ ، 2021ديسمبر  20مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت.710بقرار رقـ
 .مخبر بحث بعنواف "الدراسات التاريخية واألثرية في شماؿ إفريقيا"، المنشأ لدى جامعة تيارت

  لـو نـبـيـلقــرطي عبد اإل يعيف األستاذ ، 2021ديسمبر  20مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت.711بقرار رقـ 
 ."، المنشأ لدى جامعة تممسافالطاقة والحرارة التطبيقيةبصفتو مدير مخبر بحث بعنواف "

  بصفتو مدير  بن بــوزيــان دمحميعيف األستاذ ، 2021ديسمبر  20مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت.712بقرار رقـ
 .دى جامعة تممسافمخبر بحث بعنواف "النقود والمؤسسات المالية في المغرب العربي"، المنشأ ل

  بصفتو مدير  حــديــد يوسفيعيف األستاذ ، 2021ديسمبر  20مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت.713بقرار رقـ
 .مخبر بحث بعنواف "عمـ النفس والتربية وقضايا المجتمع"، المنشأ لدى جامعة جيجل

  بصفتو مدير  ــانــيحــنــوش ميعيف األستاذ ، 2021ديسمبر  20مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت.714بقرار رقـ
 .مخبر بحث بعنواف "جيولوجيا"، المنشأ لدى جامعة عنابة

  بصفتو  عــيـسـاوي حــبـيـبيعيف األستاذ ، 2021ديسمبر  20مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت.715بقرار رقـ
 .1"، المنشأ لدى جامعة قسنطينةفيزياء الرياضية وفيزياء دوف المادةمدير مخبر بحث بعنواف "

 مــبــاركــي نــور الــدينتنيى مياـ األستاذ ، 2021ديسمبر  20مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت.716 بقرار رقـ 
 .1"، المنشأ لدى جامعة قسنطينةفيزياء الرياضية وفيزياء دوف المادةبصفتو مدير مخبر بحث بعنواف "

  بصفتيا  يــرةزالل نــصتنيى مياـ السيدة ، 2021ديسمبر  28مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت.721بقرار رقـ
 .2اضطرابات الصوت"، المنشأة لدى جامعة الجزائر–أرطفونيا-مديرة وحدة بحث تحت عنواف "عموـ عصبية

 بصفتو سميمان عاشور السيد مياـ تنيى ،2021 ديسمبر 28 في مؤرخ .ت.ت.ع.ب.ع.م/722 رقـ بقرار 
 .1قسنطينة ةجامع لدى المنشأة ،"وتطبيقاتيا المواد عموـ" عنواف تحت بحث وحدة مدير
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  بصفتو مدير  صـاولــي وســيـليعيف األستاذ ، 2021ديسمبر  28مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت.723بقرار رقـ
مخبر بحث بعنواف "ىندسة الطرائق لمتنمية المستدامة والمنتجات الصحية"، المنشأ لدى المدرسة الوطنية 

 .المتعددة التقنيات
  جرافي )م( كعباش تنيى مياـ األستاذة ، 2021ديسمبر  28مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت.724بقرار رقـ

بصفتيا مديرة مخبر بحث بعنواف "ىندسة الطرائق لمتنمية المستدامة والمنتجات الصحية"، المنشأ لدى ختيمة 
 المدرسة الوطنية المتعددة التقنيات.

  بصفتيا  ريــمــةخــروب كــتعيف األستاذة ، 2021ديسمبر  28مؤرخ في /م.ع.ب.ع.ت.ت. 725بقرار رقـ
 .1مديرة مخبر بحث بعنواف "البيوتكنولوجيا وجودة األغذية"، المنشأ لدى جامعة قسنطينة

  بصفتو  لــعــيـرج عبد الــعــزيــزيعيف األستاذ  ،2021ديسمبر  28مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت.726بقرار رقـ
 .، المنشأ لدى جامعة بشارالتصميمية والتجريبية"الميكانيؾ لألبحاث مدير مخبر بحث بعنواف "

  بصفتو  بن زقــاو عـمـيتنيى مياـ األستاذ  ، 2021ديسمبر  28مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت.727بقرار رقـ
 التصميمية والتجريبية"، المنشأ لدى جامعة بشار.الميكانيؾ لألبحاث مدير مخبر بحث بعنواف "

  بصفتيا مديرة  مــوات نــاديــةعيف األستاذة ت ، 2021ديسمبر  28مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت.728بقرار رقـ
 ."، المنشأ لدى جامعة قالػمةالدراسات المغوية واألدبيةمخبر بحث بعنواف "

  بصفتيا  زرقين فريدةتنيى مياـ األستاذة ، 2021ديسمبر  28مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت.729بقرار رقـ
 نشأ لدى جامعة قالػمة."، المالدراسات المغوية واألدبيةمديرة مخبر بحث بعنواف "

  بصفتو مدير  غيد عبد الحقيعيف األستاذ  ،2021ديسمبر  28مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت.730بقرار رقـ
 .مخبر بحث بعنواف "عموـ وتقنيات الماء والبيئة"، المنشأ لدى جامعة سوؽ أىراس

  بصفتو  بد الكريمبن ديب عيعيف األستاذ ، 2021ديسمبر  28مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت.731بقرار رقـ
عمـ الثدي العممياتي الموجو بالصورة الطبية في التشخيص األولي ومعالجة سرطاف مدير مخبر بحث بعنواف "

 .1"، المنشأ لدى جامعة الجزائرالثدي
  بــوعــويــش عبد الرحمانيعيف األستاذ  ،2021ديسمبر  28مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت.732بقرار رقـ 

 .بعنواف "عموـ وتقنيات األحياء"، المنشأ لدى جامعة سوؽ أىراسبصفتو مدير مخبر بحث 
  بصفتو  بــولــبـدة نــاجــيتنيى مياـ األستاذ ، 2021ديسمبر  28مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت.733بقرار رقـ

 مدير مخبر بحث بعنواف "عموـ وتقنيات األحياء"، المنشأ لدى جامعة سوؽ أىراس.
  أ، قسـ محاضر أستاذ ،كعبة بن دمحم سيدي السيد يعيػف ،2021سمبر دي 30مؤرخ في  1468بقرار رقـ 

 .2البػػميدة بجامعة" عػربي وأدب لغة" التكويػف ميػداف فريق عف مسؤوال بصفتو
  فريق عف مسؤوال بصفتو ،أستاذ،سفيان طيبي السيد يعيػف ،2021ديسمبر  30مؤرخ في  1469بقرار رقـ 

 .2باتنة بجامعة "وتكنولوجيا عموـ" التكويف ميػداف
  فريق  كمسؤوؿ أستاذ، ،حمزة عمر زواوي  السيد مياـ نيىت ،2021ديسمبر  30مؤرخ في  1470بقرار رقـ 

 .2البميدة بجامعة" تجارية وعموـ تسيير اقتصادية، عموـ" التكويف ميداف
  فريق عف مسؤوال بصفتو أستاذ، ،لطفي دنبري  السيد يعيػف ،2021ديسمبر  30مؤرخ في  1471بقرار رقـ 

 .البػواقي أـ بجامعة" واجتماعية إنسانية عموـ" التكويػف ميػداف
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  كمسؤولة أستاذة، ،فوزية هللا عبد سرير السيدة مياـ نيىت ،2021ديسمبر  30مؤرخ في  1472بقرار رقـ  
 .2البميدة بجامعة" عربي وأدب لغة" التكويف ميداف فريق

  بصفتو أ، قسـ محاضر أستاذ ،بوفاس الحميد عبد السيد عيػفي ،2021ديسمبر  30مؤرخ في  1473بقرار رقـ 
 .بميمة الجامعي بالمركز" عربي وأدب لغة" التكويػف ميػداف فريق عف مسؤوال

  قسـ محاضر أستاذ ،شريف بن ىشام دمحم السيد مياـ نيىت ،2021ديسمبر  30مؤرخ في  1474بقرار رقـ 
 بميمة. الجامعي بالمركز" أجنبية ولغات آداب" التكويف ميداف فريق كمسؤوؿ ،"أ"
  أ" قسـ محاضر أستاذ ،ساري  بن مسعود السيد مياـ نيىت ،2021ديسمبر  30مؤرخ في  1475بقرار رقـ"، 

 بميمة. الجامعي بالمركز" عربي وأدب لغة" التكويف ميداف فريق كمسؤوؿ
  بصفتيا ،"أ" قسـ محاضرة اذةأست ،اليام بوجير السيدة تعيػف ،2021ديسمبر  30مؤرخ في  1476بقرار رقـ 

 .2باتنة بجامعة" أجنبية ولغات آداب" التكويف ميػداف فريق عف مسؤولة
  كمسؤوؿ ،"أ" قسـ محاضر أستاذ ،دمحم شباح السيد مياـ نيىت ،2021ديسمبر  30مؤرخ في  1477بقرار رقـ 

 بميمة. الجامعي بالمركز" والحياة الطبيعة عموـ" التكويف ميداف فريق
 مسؤولة بصفتيا أستاذة، ،فتيحة زروال بن السيدة مياـ تنيى ،2021ديسمبر  30مؤرخ في  1478رقـ  بقرار 

 البػواقي. أـ بجامعة" واجتماعية إنسانية عموـ"التكويػف ميػداف فريق عف
  بصفتيا ،"أ" قسـ محاضرة أستاذة ،حدة دريدي السيدة تعيػف ،2021ديسمبر  30مؤرخ في  1479بقرار رقـ 

 .2باتنة بجامعة" والكوف  األرض عموـ" التكويف ميػداف فريق عف مسؤولة
  أ" قسـ محاضرة أستاذة ،نصيرة محاجبية السيدة عيػفت ،2021ديسمبر  30مؤرخ في  1480بقرار رقـ"، 

 .2البػػميدة بجامعة" تجارية وعموـ تسيير اقتصادية، عموـ" التكويػف ميػداف فريق عف مسؤولة بصفتيا
  ميػداف فريق عف مسؤوال بصفتو ،أستاذ، دمحم كبيش السيد يعيػف ،2021ديسمبر  30مؤرخ في  1481بقرار رقـ 

 .2باتنة بجامعة" والحياة الطبيعة عموـ" التكويف
  بصفتيا ،"أ" قسـ محاضرة أستاذة ،أسماء خدومة السيدة تعيػف ،2021ديسمبر  30مؤرخ في  1482بقرار رقـ 

 .خنشمة بجامعة" والحياة الطبيعة عموـ" التكويػف ميػداف فريق عف مسؤولة
  ميػداف فريق عف مسؤوال بصفتو ،فاروق  خمف السيد يعيػف ،2021ديسمبر  30مؤرخ في  1483بقرار رقـ 

 .الوادي بجامعة" سياسية وعموـ حقوؽ " التكويف
  ميداف فريق كمسؤوؿ أستاذ، ،عامر بن بواب السيد مياـ نيىت ،2021ديسمبر  30مؤرخ في  1484بقرار رقـ 

 .البيض الجامعي لممركز"  سياسية وعموـ حقوؽ "  التكويف
  فريق عف مسؤوال بصفتو أستاذ، ،لمنور النوي  السيد يعيػف ،2021ديسمبر  30مؤرخ في  1485بقرار رقـ 

 .2باتنة بجامعة" آلي وا عالـ رياضيات" التكويف ميػداف
  بصفتو ،"أ" قسـ محاضر أستاذ ،عيسي وبيموى السيد يعيػف ،2021ديسمبر  30مؤرخ في  1486بقرار رقـ 

 .2باتنة بجامعة" والرياضية البدنية النشاطات وتقنيات عموـ التكويف ميػداف فريق عف مسؤوال
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 ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ  ــــ

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

ــــ - ــــــ ــــ ــــ ـــــ ـــ ــ،،،،،،ــــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ــــــ  ــ
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 ﴾ 1202 فردية مقررات ﴿
 

  لمركز  رئيس لجنة الصفقاتبصفة  بن برطال جماليعيف السيد ، 2021 أكتوبر 20مؤرخ في  653بمقرر رقـ
 .البحث في العمـو اإلسالمية والحضارة باألغواط

  لمركز تنمية  رئيس لجنة الصفقاتبصفة عباس دمحم يعيف السيد  ،2021 نوفمبر 21مؤرخ في  705بمقرر رقـ
 (.CDTAالتكنولوجيات المتطورة )

  لمديرية  رئيس لجنة الصفقاتبصفة ىنانو حكيم يعيف السيد ، 2021 نوفمبر 21مؤرخ في  706بمقرر رقـ
 الخدمات الجامعية ببسكرة شتمة.

  لمديرية  رئيس لجنة الصفقاتبصفة عقون حسان  يعيف السيد، 2021 نوفمبر 29مؤرخ في  716بمقرر رقـ
 الخدمات الجامعية بأـ البواقي.

  العمومية  رئيس لجنة الصفقاتبصفة بوفندي توفيق يعيف السيد ، 2021 نوفمبر 29مؤرخ في  717بمقرر رقـ
 لجامعة عنابة.

  رئيس لجنة ة بصفنور الدين بن عمي الشريف يعيف السيد ، 2021 ديسمبر 01مؤرخ في  720بمقرر رقـ
 لممركز الجامعي بميمة. الصفقات

  لممدرسة  رئيس لجنة الصفقاتبصفة ديبي زىير يعيف السيد ، 2021 ديسمبر 12مؤرخ في  736بمقرر رقـ
 باتنة.-الوطنية العميا لمطاقات المتجددة، البيئة والتنمية المستدامة

  رئيس لجنة الصفقات بصفة  عبد القادر بن سميمانيعيف السيد ، 2021 ديسمبر 18مؤرخ في  756بمقرر رقـ
 .بتيارتلمديرية الخدمات الجامعية 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ،،،،،،ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ،،،،،،ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -
 


