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يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم األجيزة واآللية لكمية  3102أكتوبر  8مؤرخ في  217قرار رقم  -
 012 ................................................ىواري بومدين -اإللكترونيك واإلعالم اآللي بجامعة العموم والتكنولوجيا

يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم اإلعالم اآللي لكمية  3102أكتوبر  8مؤرخ في  212قرار رقم  -
 018 ................................................ىواري بومدين -اإللكترونيك واإلعالم اآللي بجامعة العموم والتكنولوجيا

يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم اإلتصاالت السمكية  3102أكتوبر  8مؤرخ في  218قرار رقم  -
 011 ...............................ىواري بومدين -والالسمكية لكمية اإللكترونيك واإلعالم اآللي بجامعة العموم والتكنولوجيا

يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم األيكولوجيا والمحيط  3102أكتوبر  8مؤرخ في  211قرار رقم  -
 001 ...................................................ىواري بومدين -لكمية العموم البيولوجية بجامعة العموم والتكنولوجيا

ألعضاء المجنة العممية لقسم الجبر ونظرية األعداد  يحدد القائمة اإلسمية 3102أكتوبر  8مؤرخ في  811قرار رقم  -
 000 ..........................................................ىواري بومدين -لكمية الرياضيات بجامعة العموم والتكنولوجيا

دسة الميكانيكية يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية الين 3102أكتوبر  8مؤرخ في  810قرار رقم  -
 003 ..........................................................ىواري بومدين -وىندسة الطرائق بجامعة العموم والتكنولوجيا

يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم ىندسة البيئة لكمية  3102أكتوبر  8مؤرخ في  813قرار رقم  -
 002 ......................................ىواري بومدين -وىندسة الطرائق بجامعة العموم والتكنولوجيا اليندسة الميكانيكية

يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم الطاقويات لكمية اليندسة  3102 أكتوبر 8مؤرخ في  812قرار رقم  -
 001 ...............................................ىواري بومدين -وجياالميكانيكية وىندسة الطرائق بجامعة العموم والتكنول

يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم البناء الميكانيكي لكمية  3102أكتوبر  8مؤرخ في  812قرار رقم  -
 007 ......................................ىواري بومدين -اليندسة الميكانيكية وىندسة الطرائق بجامعة العموم والتكنولوجيا

يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم البناء الميكانيكي  3102أكتوبر  8مؤرخ في  811قرار رقم  -
 002 ................ىواري بومدين -وىندسة اإلنتاج لكمية اليندسة الميكانيكية وىندسة الطرائق بجامعة العموم والتكنولوجيا

يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم اليندسة الكيميائية  3102أكتوبر  8مؤرخ في  817قرار رقم  -
 008 ................ىواري بومدين -وىندسة التبريد لكمية اليندسة الميكانيكية وىندسة الطرائق بجامعة العموم والتكنولوجيا

يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية العموم البيولوجية  3102أكتوبر  8مؤرخ في  812قرار رقم  -
 001 ...........................................................................ىواري بومدين -بجامعة العموم والتكنولوجيا

جنة العممية لقسم البيولوجيا والفيزيولوجيا يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء الم 3102أكتوبر  8مؤرخ في  818قرار رقم  -
 031 ..........................................ىواري بومدين -العضوية لكمية العموم البيولوجية بجامعة العموم والتكنولوجيا

الجزئية يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم البيولوجيا  3102أكتوبر  8مؤرخ في  811قرار رقم  -
 030 ..........................................ىواري بومدين -والخموية لكمية العموم البيولوجية بجامعة العموم والتكنولوجيا

يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية الكيمياء بجامعة العموم  3102أكتوبر  8مؤرخ في  801قرار رقم  -
 033 .........................................................................................ومدينىواري ب -والتكنولوجيا

يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم الكيمياء والفيزياء  3102أكتوبر  8مؤرخ في  800قرار رقم  -
 032 ....................................................ري بومدينىوا -النظرية لكمية الكيمياء بجامعة العموم والتكنولوجيا

يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم الكيمياء العضوية لكمية  3102أكتوبر  8مؤرخ في  803قرار رقم  -
 031 ..................................................................ىواري بومدين -الكيمياء بجامعة العموم والتكنولوجيا
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يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم كيمياء الجزئيات لكمية  3102أكتوبر  8مؤرخ في  802قرار رقم  -
 037 ..................................................................ىواري بومدين -الكيمياء بجامعة العموم والتكنولوجيا

فيزياء المواد -يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم كيمياء 3102أكتوبر  8مؤرخ في  802قرار رقم  -
 032 ..............................................ىواري بومدين -الغير عضوية لكمية الكيمياء بجامعة العموم والتكنولوجيا

يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية الرياضيات بجامعة  3102توبر أك 8مؤرخ في  801قرار رقم  -
 038 ...................................................................................ىواري بومدين -العموم والتكنولوجيا

ضاء المجنة العممية لقسم البحث العممي لكمية يحدد القائمة اإلسمية ألع 3102أكتوبر  8مؤرخ في  807قرار رقم  -
 031 ................................................................ىواري بومدين -الرياضيات بجامعة العموم والتكنولوجيا

واإلحصاء  يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم اإلحتماالت 3102أكتوبر  8مؤرخ في  802قرار رقم  -
 021 ..........................................................ىواري بومدين -لكمية الرياضيات بجامعة العموم والتكنولوجيا

يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم التحميل لكمية الرياضيات  3102أكتوبر  8مؤرخ في  808قرار رقم  -
 020 ...........................................................................ىواري بومدين -نولوجيابجامعة العموم والتك

يتضمن إنشاء وحدة البحث حول البحث المساني وقضايا المغة العربية في  3102أكتوبر  02مؤرخ في  831قرار رقم  -
 023 .........................................................عربيةالجزائر لدى مركز البحث العممي والتقني لتطوير المغة ال

يتضمن إنشاء طور التكوين لمحصول عمى شيادة الدراسات الطبية  3102أكتوبر  14مؤرخ في  820قرار رقم  -
 022 ........................................................................................الخاصة في البيولوجيا الطبية

المتضمن  3102سبتمبر  21المؤرخ في  223يعدل ويتمم القرار رقم  3102أكتوبر  21مؤرخ في  823قرار رقم  -
 021 ..................................فتح مسابقة عمى أساس االختبارات من أجل االلتحاق برتبة أستاذ استشفائي جامعي

المتضمن  3102سبتمبر  21المؤرخ في  733يعدل ويتمم القرار رقم  3102أكتوبر  21مؤرخ في  822قرار رقم  -
 027 ..................فتح مسابقة عمى أساس االختبارات من أجل االلتحاق برتبة أستاذ محاضر استشفائي جامعي قسم "أ"

 028 ...............رة جامعة معسكريحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس إدا 3102أكتوبر  21مؤرخ في  822قرار رقم  -

، المتضمن 3100مارس سنة  07المؤرخ في  027يعدل القرار رقم  3102أكتوبر  32مؤرخ في  821قرار رقم  -
 021 ......................................................إنشاء مخابر بحث ضمن بعض مؤسسات التعميم العالي، المعدل

، المتضمن إنشاء 3101مارس سنة  31المؤرخ في  12يعدل القرار رقم  3102أكتوبر  32خ في مؤر  827قرار رقم  -
 020 ............................................................مخابر بحث  ضمن بعض مؤسسات التعميم العالي، المعدل

، المتضمن إنشاء 3118جوان سنة  01في  المؤرخ 18يعدل القرار رقم  3102أكتوبر  32مؤرخ في  822قرار رقم  -
 023 .....................................................................مخابر بحث ضمن بعض مؤسسات التعميم العالي

، المتضمن 3112أكتوبر سنة  32المؤرخ في  022يعدل القرار رقم  3102أكتوبر  32مؤرخ في  828قرار رقم  -
 022 ..............................................................بحث ضمن بعض مؤسسات التعميم العاليإنشاء مخابر 

، المتضمن إنشاء 3117يونيو سنة  37المؤرخ في  11يعدل القرار رقم  3102أكتوبر  32مؤرخ في  821قرار رقم  -
 022 .............................................................مخابر بحث ضمن بعض مؤسسات التعميم العالي، المعدل

، المتضمن إنشاء 3111جويمية سنة  31المؤرخ في  88يعدل القرار رقم  3102أكتوبر  32مؤرخ في  821قرار رقم  -
 021 .............................................................مخابر بحث ضمن بعض مؤسسات التعميم العالي، المعدل

، المتضمن إنشاء 3110فيفري سنة  1المؤرخ في  23يعدل القرار رقم  3102أكتوبر  32مؤرخ في  820قرار رقم  -
 027 .............................................................مخابر بحث ضمن بعض مؤسسات التعميم العالي، المعدل

المتضمن إنشاء مخابر  3113ماي سنة  38يعدل القرار المؤرخ في  3102أكتوبر  32مؤرخ في  823قرار رقم  -
 022 ....................................................................بحث ضمن بعض مؤسسات التعميم العالي، المعدل

المتضمن إنشاء  3112 ديسمبر سنة 2المؤرخ في  212يعدل القرار رقم  3102أكتوبر  32مؤرخ في  822قرار رقم  -
 028 .............................................................مخابر بحث ضمن بعض مؤسسات التعميم العالي، المعدل

المتضمن  3111أغسطس سنة  1المؤرخ في  020يعدل القرار رقم  3102أكتوبر  32مؤرخ في  822قرار رقم  -
 021 ......................................................التعميم العالي، المعدلإنشاء مخابر بحث ضمن بعض مؤسسات 

المتضمن إنشاء  3103أفريل سنة  02المؤرخ في  021يعدل القرار رقم  3102أكتوبر  32مؤرخ في  821قرار رقم  -
 011 .............................................................مخابر بحث ضمن بعض مؤسسات التعميم العالي، المعدل
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المتضمن إنشاء  3102أفريل سنة  12المؤرخ في  323يعدل القرار رقم  3102أكتوبر  32مؤرخ في  827قرار رقم  -
 010 .....................................................................مخابر بحث ضمن بعض مؤسسات التعميم العالي

والذي يحدد القائمة  3103سبتمبر  32المؤرخ في  308يعدل القرار رقم  3102أكتوبر  32مؤرخ في  822قم قرار ر  -
 013 ...........................االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية العموم االنسانية والحضارة اإلسالمية بجامعة وىران

يحدد القائمة  3102فيفري سنة  32المؤرخ في  001ر رقم يعدل القرا 3102أكتوبر  21مؤرخ في  828قرار رقم  -
 012 .....................................االسمية ألعضاء مجمس إدارة المدرسة الوطنية العميا لعموم البحر وتييئة الساحل

لمتضمن فتح ا 3102سبتمبر  21المؤرخ في  733يعدل ويتمم القرار رقم  3102أكتوبر  30مؤرخ في  821قرار رقم  -
 011 .......المعدل والمتمم مسابقة عمى أساس االختبارات من أجل االلتحاق برتبة أستاذ محاضر استشفائي جامعي قسم "أ"

المتضمن  3102سبتمبر  21المؤرخ في  223يعدل ويتمم القرار رقم  3102أكتوبر  21مؤرخ قي  811قرار رقم  -
 017 ...................اللتحاق برتبة أستاذ استشفائي جامعي المعدل والمتممفتح مسابقة عمى أساس االختبارات من أجل ا

والمتضمن تعيين  3103نوفمبر  11المؤرخ في  218يعدل القرار رقم  3102أكتوبر  20مؤرخ في  810قرار رقم  -
 012 ..............................................................أعضاء مجمس توجيو جامعة التكوين المتواصل، المعدل

 018 3102-3102يتضمن رزنامة العطل الجامعية لمسنة الجامعية  3102نوفمبر   2مؤرخ في  813قرار رقم  -

يتضمن الترخيص لباحثين دائمين مكمفين بالدراسات لمتسجيل في التكوين  3102نوفمبر  2مؤرخ في  812قرار رقم  -
 011 ..................................3102-3102العالي بعنوان السنة الجامعية  في الطور الثالث في مؤسسات التعميم

يتضمن الترخيص لباحثين دائمين مكمفين بالدراسات لمتسجيل في التكوين  3102نوفمبر  2مؤرخ في  812قرار رقم  -
 071 .......................................3102-3102بعنوان السنة الجامعية  0في الطور الثالث في جامعة قسنطينة

يتضمن الترخيص لباحثين دائمين مكمفين بالدراسات لمتسجيل في التكوين  3102نوفمبر  2مؤرخ في  811قرار رقم  -
 077 ..........................................3102-3102في الطور الثالث في جامعة تممسان بعنوان السنة الجامعية 

يتضمن الترخيص لباحثين دائمين مكمفين بالدراسات لمتسجيل في التكوين  3102نوفمبر  2مؤرخ في  817قرار رقم  -
 072 .........................................3102-3102بعنوان السنة الجامعية  0في الطور الثالث في جامعة البميدة 

ن دائمين مكمفين بالدراسات لمتسجيل في التكوين يتضمن الترخيص لباحثي 3102نوفمبر  2مؤرخ في  812قرار رقم  -
 078 ............................................3102-3102في الطور الثالث في جامعة بجاية بعنوان السنة الجامعية 

 يتضمن الترخيص لباحثين دائمين مكمفين بالدراسات لمتسجيل في التكوين 3102نوفمبر  2مؤرخ في  818قرار رقم  -
 071 .............................................3102-3102في الطور الثالث في جامعة باتنة بعنوان السنة الجامعية 

يتضمن الترخيص لباحثين دائمين مكمفين بالدراسات لمتسجيل في التكوين  3102نوفمبر  2مؤرخ في  811قرار رقم  -
 020 ............................................3102-3102ة الجامعية في الطور الثالث في جامعة وىران بعنوان السن

يتضمن الترخيص لباحثين دائمين مكمفين بالدراسات لمتسجيل في التكوين  3102نوفمبر  2مؤرخ في  811قرار رقم  -
 023 ........................................3102-3102في الطور الثالث في جامعة تيزي وزو بعنوان السنة الجامعية 

يتضمن الترخيص لباحثين دائمين مكمفين بالدراسات لمتسجيل في التكوين  3102نوفمبر  2مؤرخ في  870قرار رقم  -
 022 ............................................3102-3102في الطور الثالث في جامعة تيارت بعنوان السنة الجامعية 

يتضمن الترخيص لباحثين دائمين مكمفين بالدراسات لمتسجيل في التكوين  3102نوفمبر  2ي مؤرخ ف 873قرار رقم  -
 022 ..........................................3102-3102في الطور الثالث في جامعة األغواط بعنوان السنة الجامعية 

مكمفين بالدراسات لمتسجيل في التكوين  يتضمن الترخيص لباحثين دائمين 3102نوفمبر  2مؤرخ في  872قرار رقم  -
 021 ............3102-3102بعنوان السنة الجامعية  –ىواري بومدين  –في الطور الثالث في جامعة العموم والتكنولوجيا 

يتضمن الترخيص لباحثين دائمين مكمفين بالدراسات لمتسجيل في التكوين  3102نوفمبر  2مؤرخ في  872قرار رقم  -
 027 ........................................3102-3102الثالث في جامعة أم البواقي بعنوان السنة الجامعية  في الطور

يتضمن الترخيص لباحثين دائمين مكمفين بالدراسات لمتسجيل في التكوين  3102نوفمبر  2مؤرخ في  871قرار رقم  -
 022 ............................................3102-3102ة في الطور الثالث في جامعة بسكرة بعنوان السنة الجامعي

يتضمن الترخيص لباحثين دائمين مكمفين بالدراسات لمتسجيل في التكوين  3102نوفمبر  2مؤرخ في  877قرار رقم  -
 028 ............................................3102-3102في الطور الثالث في جامعة عنابة بعنوان السنة الجامعية 

يتضمن الترخيص لباحثين دائمين مكمفين بالدراسات لمتسجيل في التكوين  3102نوفمبر  2في مؤرخ  872قرار رقم  -
 021 ............................................3102-3102في الطور الثالث في جامعة جيجل بعنوان السنة الجامعية 
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يتضمن الترخيص لباحثين دائمين مكمفين بالدراسات لمتسجيل في التكوين  3102ر نوفمب 2مؤرخ في  878قرار رقم  -
 081 ....................................3102-3102في الطور الثالث في جامعة خميس مميانة بعنوان السنة الجامعية 

دراسات لمتسجيل في التكوين يتضمن الترخيص لباحثين دائمين مكمفين بال 3102نوفمبر  2مؤرخ في  871قرار رقم  -
 080 ............................................3102-3102في الطور الثالث في جامعة المدية بعنوان السنة الجامعية 

يتضمن الترخيص لباحثين دائمين مكمفين بالدراسات لمتسجيل في التكوين  3102نوفمبر  2مؤرخ في  821قرار رقم  -
 083 ............................................3102-3102ي جامعة ورقمة بعنوان السنة الجامعية في الطور الثالث ف

يتضمن الترخيص لباحثين دائمين مكمفين بالدراسات لمتسجيل في التكوين  3102نوفمبر  2مؤرخ في  820قرار رقم  -
 082 ......................................3102-3102بعنوان السنة الجامعية  3في الطور الثالث في جامعة قسنطينة 

يتضمن الترخيص لباحثين دائمين مكمفين بالدراسات لمتسجيل في التكوين  3102نوفمبر  2مؤرخ في  823قرار رقم  -
 081 ....................................3102-3102في الطور الثالث في جامعة سيدي بمعباس بعنوان السنة الجامعية 

يتضمن الترخيص لباحثين دائمين مكمفين بالدراسات لمتسجيل في التكوين  3102نوفمبر  2مؤرخ في  822قرار رقم  -
 087 ........................3102-3102في الطور الثالث في جامعة العموم والتكنولوجيا بوىران بعنوان السنة الجامعية 

ن الترخيص لباحثين دائمين مكمفين بالدراسات لمتسجيل في التكوين يتضم 3102نوفمبر   2مؤرخ في  822قرار رقم  -
 082 ...........................................3102-3102في الطور الثالث في جامعة الجمفة بعنوان السنة الجامعية 

متسجيل في التكوين يتضمن الترخيص لباحثين دائمين مكمفين بالدراسات ل 3102نوفمبر   2مؤرخ في  821قرار رقم  -
 088 ....................................3102-3102في الطور الثالث في جامعة برج بوعريريج بعنوان السنة الجامعية 

يتضمن الترخيص لباحثين دائمين مكمفين بالدراسات لمتسجيل في التكوين  3102نوفمبر   2مؤرخ في  827قرار رقم  -
 081 .........................................3102-3102ومرداس بعنوان السنة الجامعية في الطور الثالث في جامعة ب

يتضمن الترخيص لباحثين دائمين مكمفين بالدراسات لمتسجيل في التكوين  3102نوفمبر   2مؤرخ في  822قرار رقم  -
 011 .........................................3102-3102بعنوان السنة الجامعية  0في الطور الثالث في جامعة سطيف

يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية العموم بجامعة  3102 نوفمبر 1مؤرخ في  828قرار رقم  -
 010 ............................................................................................................0سطيف

يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم الكيمياء لكمية العموم  3102 نوفمبر 1مؤرخ في  821رار رقم ق -
 013 .....................................................................................................0بجامعة سطيف

يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم اإلعالم اآللي لكمية   3102 نوفمبر 1مؤرخ في  881قرار رقم  -
 012 ..............................................................................................0العموم بجامعة سطيف

ياضيات لكمية العموم جنة العممية لقسم الر يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء الم 3102 نوفمبر 1مؤرخ في  880قرار رقم  -
 012 .....................................................................................................0بجامعة سطيف

العموم  يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم الفيزياء لكمية 3102 نوفمبر 1مؤرخ في  883قرار رقم  -
 011 .....................................................................................................0بجامعة سطيف

يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء المجمس العممي لمدرسة الدراسات العميا  3102 نوفمبر 1مؤرخ في  882قرار رقم  -
 017 .............................................................................................................التجارية

يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم إدارة األعمال بمدرسة  3102 نوفمبر 1 مؤرخ في 882قرار رقم  -
 012 ..............................................................................................الدراسات العميا التجارية

يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم التجارة الدولية بمدرسة  3102نوفمبر  1مؤرخ في  881قرار رقم  -
 018 ..............................................................................................الدراسات العميا التجارية

يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم التسويق بمدرسة  3102نوفمبر  1مؤرخ في  887قرار رقم  -
 011 ..............................................................................................الدراسات العميا التجارية

يتضمن تأىيل جامعة مستغانم لمتكوين لمحصول عمى شيادة الدكتوراه  3102نوفمبر  00مؤرخ في  882قرار رقم  -
 311 .......................................................................................وتنظيم التأىيل الجامعي ومنحو

يتضمن تأىيل جامعة تيارت لمتكوين لمحصول عمى شيادة الدكتوراه  3102نوفمبر  00مؤرخ في  888قرار رقم  -
 310 .......................................................................................وتنظيم التأىيل الجامعي ومنحو
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ول عمى شيادة الدكتوراه وتنظيم يتضمن تأىيل جامعة أدرار لمتكوين لمحص 3102نوفمبر  00مؤرخ في  881قرار رقم  -
 313 ..............................................................................................التأىيل الجامعي ومنحو

لمتكوين لمحصول عمى شيادة الدكتوراه  2يتضمن تأىيل جامعة قسنطينة 3102نوفمبر  00مؤرخ في  811قرار رقم  -
 .......................................................................................التأىيل الجامعي ومنحووتنظيم 

312 

 ..............يتضمن تحويل مقر الندوة الجيوية لمجامعات لمنطقة الغرب 3102نوفمبر  12مؤرخ في  810قرار رقم  -
312 

 ........................يحدد مقر الندوة الجيوية لمجامعات لمنطقة الوسط 3102نوفمبر12 مؤرخ في  813قرار رقم   -
311 

 ق......................ة الجيوية لمجامعات لمنطقة الشريحدد مقر الندو  3102نوفمبر  12 مؤرخ في 812قرار رقم  -
311 

دارة المدرسة الوطنية العميا يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس إ 3102نوفمبر  08مؤرخ في  812قرار رقم  -
 .........................................................................................لإلحصاء واالقتصاد التطبيقي

317 

الذي يحدد القائمة  3103مارس  2المؤرخ في  11يعدل القرار رقم  3102نوفمبر  08مؤرخ في  811قرار رقم  -
 312 ...............................................................اء مجمس إدارة المركز الجامعي بالنعامةاإلسمية ألعض

يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس كمية العموم اإلنسانية واالجتماعية  3102نوفمبر  08مؤرخ في  817قرار رقم  -
 318 ........................................................................................................لجامعة بسكرة

يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس كمية العموم والتكنولوجيا لجامعة  3102نوفمبر  08مؤرخ في  812قرار رقم  -
 311 ................................................................................................................بسكرة

يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس كمية العموم االقتصادية والتجارية  3102نوفمبر  08مؤرخ في  818قرار رقم  -
 300 .........................................................................................وعموم التسيير لجامعة بسكرة

يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس كمية العموم الدقيقة وعموم الطبيعة  3102نوفمبر  08مؤرخ في  811قرار رقم  -
 303 ................................................................................................والحياة لجامعة بسكرة

 302 ..يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس كمية اآلداب والمغات لجامعة بسكرة 3102نوفمبر  08مؤرخ في  111قرار رقم  -

يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس كمية الحقوق والعموم السياسية  3102نوفمبر  08مؤرخ في  110قرار رقم  -
 302 ........................................................................................................لجامعة بسكرة

 ..................يتضمن تسمية المركز الجامعي بالنعامة )والية النعامة( 3102نوفمبر  01مؤرخ في  113قرار رقم  -
301 

 .................يتضمن تسمية اإلقامة الجامعية بالنعامة )والية النعامة( 3102نوفمبر  08مؤرخ في  112قرار رقم  -
307 

، والمتضمن تحديد 3101ديسمبر  01المؤرخ في  221يعدل القرار رقم  3102نوفمبر  08مؤرخ في  112قرار رقم  -
 302 ..................................معايير تنقيط األستاذ الباحث لالستفادة من منحة تحسين األداء البيداغوجي والعممي

، والمتضمن تحديد 3101ديسمبر  01المؤرخ في  227يعدل القرار رقم  3102نوفمبر  08مؤرخ في  111قرار رقم  -
 302 .................................................معايير تنقيط الباحث الدائم لالستفادة من منحة تحسين األداء العممي

، المتضمن تحديد 3101ديسمبر  01في المؤرخ  222يعدل القرار رقم  3102نوفمبر  08مؤرخ في  117رقم  قرار -
 308 .............معايير تنقيط األستاذ الباحث االستشفائي الجامعي لإلستفادة من منحة تحسين األداء البيداغوجي والعممي

يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية التكنولوجيا بجامعة  3102 نوفمبر 32مؤرخ في  112قرار رقم  -
 301 ...............................................................................................................سعيدة

يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم اإللكترو تقني لكمية  3102نوفمبر  32مؤرخ في  118قرار رقم  -
 331 ............................................................................................التكنولوجيا بجامعة سعيدة

يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم اإللكترونيك لكمية  3102نوفمبر 32مؤرخ في  111قرار رقم  -
 330 ............................................................................................التكنولوجيا بجامعة سعيدة

يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم اإلعالم اآللي لكمية  3102 نوفمبر 32مؤرخ في  101قرار رقم  -
 333 ............................................................................................التكنولوجيا بجامعة سعيدة

يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم اليندسة المدنية  3102 نوفمبر 32مؤرخ في  100قرار رقم  -
 332 ................................................................................والري لكمية التكنولوجيا بجامعة سعيدة

يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم الفنون لكمية اآلداب  3102 نوفمبر 32مؤرخ في  103قرار رقم  -
 332 .......................................................................................والمغات والفنون بجامعة سعيدة
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القائمة اإلسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية اآلداب والمغات  يحدد 3102 نوفمبر  32مؤرخ في  102قرار رقم  -
 331 ...............................................................................................والفنون بجامعة سعيدة

ية لقسم المغة واألدب العربي يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء المجنة العمم 3102 نوفمبر 32مؤرخ في  102قرار رقم  -
 337 ..........................................................................لكمية اآلداب والمغات والفنون بجامعة سعيدة

يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم المغة الفرنسية لكمية   3102 نوفمبر 32مؤرخ في  101قرار رقم  -
 332 ................................................................................آلداب والمغات والفنون بجامعة سعيدةا

يتضمن تأىيل مؤسسات التعميم والتكوين العاليين لضمان التكوين لنيل  3102 نوفمبر 31مؤرخ في  102قرار رقم  -
 338 .............3102-3102ويحدد عدد المناصب المفتوحة لمسنة الجامعية شيادة التكوين ما بعد التدرج المتخصص 

 321 ...............2يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس إدارة جامعة الجزائر 3102نوفمبر   37مؤرخ في  108قرار رقم  -

والمتضمن إنشاء   3102مارس  32المؤرخ في  301يتمم القرار رقم  3102نوفمبر  37مؤرخ في  101قرار رقم  -
 320 .................................................األقسام المكونة لكمية العموم اإلنسانية واالجتماعية لدى جامعة جيجل

والمتضمن إنشاء  3111ديسمبر  30المؤرخ في  227يتمم القرار رقم  3102نوفمبر  37مؤرخ في  131قرار رقم  -
 323 ...................................ة العموم االقتصادية والتجارية وعموم التسيير لدى جامعة جيجلاألقسام المكونة لكمي

المتضمن  3102نوفمبر  08المؤرخ في  113يتضمن إلغاء القرار رقم  3102نوفمبر  32مؤرخ في  130قرار رقم  -
 322 ............................................................................... تسمية المركز الجامعي )والية النعامة(

المتضمن  3102نوفمبر  08المؤرخ في  112يتضمن إلغاء القرار رقم  3102نوفمبر  32مؤرخ في  133قرار رقم  -
 322 ..................................................................... تسمية اإلقامة الجامعية بالنعامة )والية النعامة(

يحدد قائمة لجان االمتحانات لمحصول عمى شيادة الدراسات الطبية  3102نوفمبر   32مؤرخ في  132قرار رقم  -
 322 ...............( 3102دورة أفريل  –3102المتخصصة في الطب والصيدلة وجراحة األسنان وتشكيمتيا )دورة جانفي 

 323 ..0عموم البيطرية لدى جامعة البميدةيتضمن إنشاء األقسام المكونة لمعيد ال 3102بر نوفم 32مؤرخ في  132قرار رقم  -

طبيعة والحياة لدى جامعة يتضمن إنشاء األقسام المكونة لكمية عموم ال 3102نوفمبر  32مؤرخ في  131قرار رقم  -
 322 .............................................................................................................0البميدة

 322 ..........يتضمن إنشاء األقسام المكونة لكمية العموم لدى جامعة سعيدة 3102نوفمبر   32مؤرخ في  137قرار رقم  -

 322 .....يدةيتضمن إنشاء األقسام المكونة لكمية التكنولوجيا لدى جامعة سع 3102نوفمبر   32مؤرخ في  132قرار رقم  -

يتضمن إنشاء األقسام المكونة لكمية اآلداب والمغات والفنون لدى جامعة  3102نوفمبر  32مؤرخ في  138قرار رقم  -
 321 ...............................................................................................................سعيدة

يتضمن إنشاء األقسام المكونة لكمية العموم اإلجتماعية واإلنسانية لدى  3102نوفمبر  32في  مؤرخ 131رقم  قرار -
 321 ........................................................................................................جامعة سعيدة

األقسام المكونة لكمية العموم االجتماعية واإلنسانية لدى يتضمن إنشاء  3102نوفمبر   32مؤرخ في  121قرار رقم  -
 327 ......................................................................................................3جامعة البميدة

 322 ...3لمغات لدى جامعة البميدةآلداب وايتضمن إنشاء األقسام المكونة لكمية ا 3102نوفمبر  32مؤرخ في  120قرار رقم  -

يتضمن إنشاء األقسام المكونة لكمية العموم االقتصادية والعموم التجارية  3102نوفمبر  32مؤرخ في  123قرار رقم  -
 322 ..................................................................................3وعموم التسيير لدى جامعة البميدة

يتضمن إنشاء األقسام المكونة لكمية الحقوق والعموم السياسية لدى  3102نوفمبر  32مؤرخ في  122قرار رقم  -
 328 ......................................................................................................3جامعة البميدة

الذي يحدد القائمة  3102فيفري  37المؤرخ في  003يعدل القرار رقم  3102نوفمبر  38مؤرخ في  122قرار رقم  -
 321 ..............................................اإلسمية ألعضاء مجمس إدارة المدرسة الوطنية المتعددة التقنيات بوىران

 311 .................جامعة بجايةيحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس إدارة  3102ديسمبر  0مؤرخ في  121قرار رقم  -

والمتضمن إنشاء  3103أكتوبر  20المؤرخ في  210يتمم القرار رقم  3102ديسمبر  0مؤرخ في  127قرار رقم  -
 313 ................................0لكمية العموم االقتصادية والتجارية وعموم التسيير لدى جامعة سطيف األقسام المكونة

والمتضمن إنشاء  3103أكتوبر  20المؤرخ في  217يتمم القرار رقم  3102ديسمبر  0 مؤرخ في 122قرار رقم  -
 313 ..............................................................0األقسام المكونة  لكمية التكنولوجيا لدى جامعة سطيف
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والمتضمن إنشاء  3103أكتوبر  20المؤرخ في  212يتمم القرار رقم  3102ديسمبر  0مؤرخ في  128قرار رقم  -
 312 ...................................................0األقسام المكونة  لكمية عموم الطبيعة والحياة لدى جامعة سطيف 

والمتضمن إنشاء  3103مارس  38المؤرخ في  031يتمم القرار رقم  3102ديسمبر  3مؤرخ في  121قرار رقم  -
 312 ........................................سام المكونة لمعيد الحقوق والعموم السياسية لدى المركز الجامعي بالبيضاألق

والمتضمن إنشاء  3103رس ما 38المؤرخ في  020يتمم القرار رقم  3102ديسمبر  3مؤرخ في  121قرار رقم  -
 311 ....................................ة لدى المركز الجامعي بالبيضاألقسام المكونة  لمعيد العموم اإلنسانية واالجتماعي

الذي يحدد القائمة  3102مارس  03المؤرخ في  71يعدل القرار رقم  3102ديسمبر  2مؤرخ في  120قرار رقم  -
 311 ...................................................................اإلسمية ألعضاء مجمس إدارة جامعة باتنة، المعدل

الذي يحدد القائمة  3103مارس  01المؤرخ في  20يعدل القرار رقم  3102ديسمبر  2مؤرخ في  123قرار رقم  -
 317 ...............................................اإلسمية ألعضاء مجمس إدارة جامعة وىران لمعموم والتكنولوجيا، المعدل

الذي يحدد القائمة  3103أكتوبر  30المؤرخ في  822يعدل القرار رقم  3102ديسمبر  2في  مؤرخ 122قرار رقم  -
 312 .........................................................................اإلسمية ألعضاء مجمس إدارة جامعة معسكر

والمتضمن  3102ديسمبر  2المؤرخ في  208يعدل ويتمم القرار رقم  3102ديسمبر  1مؤرخ في  122قرار رقم  -
 318 .........................................إنشاء األقسام المكونة  لكمية العموم اإلنسانية واالجتماعية لدى جامعة ورقمة

والمتضمن  3102ديسمبر  2 المؤرخ في 201يعدل ويتمم القرار رقم  3102ديسمبر  1مؤرخ في  121قرار رقم  -
 311 .......................................................ألقسام المكونة  لكمية اآلداب والمغات لدى جامعة ورقمةإنشاء ا

يتضمن إنشاء األقسام المكونة لكمية عموم الطبيعة والحياة  لدى جامعة  3102ديسمبر  1مؤرخ في  127قرار رقم  -
 371 ................................................................................................................ورقمة

يتضمن إنشاء األقسام المكونة لكمية الرياضيات وعموم المادة  لدى جامعة  3102ديسمبر  1مؤرخ في  122قرار رقم  -
 370 ................................................................................................................ورقمة

 370 ..يتضمن إنشاء األقسام المكونة لكمية العموم التطبيقية  لدى جامعة ورقمة 3102ديسمبر  1مؤرخ في  128قرار رقم  -

ومات يتضمن إنشاء األقسام المكونة لكمية التكنولوجيات الحديثة لممعم 3102ديسمبر  1مؤرخ في  121قرار رقم  -
 373 .........................................................................................واالتصال  لدى جامعة ورقمة

يتضمن إنشاء األقسام المكونة لكمية المحروقات والطاقات المتجددة وعموم  3102ديسمبر  1مؤرخ في  111قرار رقم  -
 372 .....................................................................................األرض والكون لدى جامعة ورقمة

 372 ..يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس إدارة المدرسة العميا لألساتذة بالقبة 3102ديسمبر  1مؤرخ في  110قرار رقم  -

م المكونة لكمية العموم الدقيقة وعموم الطبيعة والحياة  يتضمن إنشاء األقسا 3102ديسمبر  1مؤرخ في  112قرار رقم  -
 372 ....................................................................................................لدى جامعة تبسة

ي يحدد القائمة الذ 3102فبراير  00المؤرخ في  20يعدل القرار رقم  3102ديسمبر  8مؤرخ في  112قرار رقم  -
 371 ..................................اإلسمية ألعضاء المجمس العممي لمركز البحث في تكنولوجيا نصف النواقل لمطاقوية

الذي يحدد القائمة  3103جانفي  1المؤرخ في  7يعدل القرار رقم  3102ديسمبر  8مؤرخ في  111قرار رقم  -
 377 ..................................................................رقمة، المعدلاإلسمية ألعضاء مجمس إدارة جامعة و 

 372 ............إدارة ديوان المطبوعات الجامعية يتضمن تعيين أعضاء مجمس 3102ديسمبر  8مؤرخ في  117قرار رقم  -

المتضمن تأىيل  3111ل جويمية مؤرخ في أو 082يعدل القرار رقم  3102ديسمبر  02مؤرخ في  112رقم  قرار -
 ..........................................بجامعة الشمف 3101-3111الماستر المفتوحة بعنوان السنة الجامعية 

378 

المتضمن تأىيل  3101سبتمبر  8مؤرخ في  222يعدل القرار رقم  3102ديسمبر  02مؤرخ في  118رقم  قرار -
 371 بجامعة الشمف............................................. 3100-3101نة الجامعية الماستر المفتوحة بعنوان الس

، المتضمن تأىيل 3112جوان 31مؤرخ في  031يعدل القرار رقم  3102ديسمبر  02مؤرخ في  111رقم  قرار -
 321 مف........................بجامعة الش 3112-3117الميسانس األكاديمية والمينية المفتوحة بعنوان السنة الجامعية 

، والمتضمن تأىيل 3118أوت  2مؤرخ في  021يعدل القرار رقم  3102ديسمبر  02مؤرخ في  171رقم  قرار -
 321 بجامعة الشمف........................ 3118-3112الميسانس األكاديمية والمينية المفتوحة بعنوان السنة الجامعية 

المتضمن تأىيل الميسانس  3111ماي  7مؤرخ في  80يعدل القرار رقم  3102ديسمبر  02مؤرخ في  170قرار رقم  -
 320 .....................................................بجامعة الشمف  3111-3118المفتوحة بعنوان السنة الجامعية 
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المتضمن تأىيل  3111ويمية ج 0مؤرخ في  011يعدل القرار رقم  3102ديسمبر  02مؤرخ في  173قرار رقم  -
 323 ..........................................بجامعة الشمف  3101-3111الميسانس المفتوحة بعنوان السنة الجامعية 

المتضمن تأىيل  3101سبتمبر  8مؤرخ في  231يعدل القرار رقم  3102ديسمبر  02مؤرخ في  172قرار رقم  -
 323 ..........................................بجامعة الشمف  3100-3101نة الجامعية الميسانس المفتوحة بعنوان الس

يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء المجمس العممي لجامعة العموم  3102ديسمبر  02مؤرخ في  172قرار رقم  -
 322 ...........................................................................................والتكنولوجيا ىواري بومدين

يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية الفيزياء لجامعة  3102ديسمبر   02مؤرخ في  171قرار رقم  -
 321 ....................................................................................العموم والتكنولوجيا ىواري بومدين

يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم الطاقويات وميكانيك  3102ديسمبر  02مؤرخ في  177قرار رقم  -
 327 .....................................................السوائل  لكمية الفيزياء بجامعة العموم والتكنولوجيا ىواري بومدين

يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم فيزياء اإلشعاع لكمية  3102ديسمبر  02مؤرخ في  172قرار رقم  -
 322 .....................................................الفيزياء  لكمية الفيزياء بجامعة العموم والتكنولوجيا ىواري بومدين

سمية ألعضاء المجنة العممية لقسم الفيزياء النظرية لكمية يحدد القائمة اإل 3102ديسمبر 02مؤرخ في  178قرار رقم  -
 328 .....................................................الفيزياء  لكمية الفيزياء بجامعة العموم والتكنولوجيا ىواري بومدين

لقسم فيزياء المواد لكمية يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء المجنة العممية  3102ديسمبر 02مؤرخ في  171قرار رقم  -
 321 .....................................................الفيزياء  لكمية الفيزياء بجامعة العموم والتكنولوجيا ىواري بومدين

يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية عموم األرض،  3102ديسمبر 02مؤرخ في  121قرار رقم  -
 381 ..................................................تييئة اإلقميمية بجامعة العموم والتكنولوجيا ىواري بومدينالجغرافيا وال

يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم الجيولوجيا لكمية عموم  3102ديسمبر 02مؤرخ في  120قرار رقم  -
 380 .........................................عة العموم والتكنولوجيا ىواري بومديناألرض، الجغرافيا والتييئة اإلقميمية بجام

يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم الجيوفيزياء لكمية عموم  3102ديسمبر 02مؤرخ في  123قرار رقم  -
 383 .........................................بومدين األرض، الجغرافيا والتييئة اإلقميمية بجامعة العموم والتكنولوجيا ىواري 

يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم الجغرافيا وتييئة  3102ديسمبر  02مؤرخ في  122قرار رقم  -
 382 ......................المحيط لكمية عموم األرض، الجغرافيا والتييئة اإلقميمية بجامعة العموم والتكنولوجيا ىواري بومدين

المتضمن إنشاء  3103ماي  32المؤرخ في  021يتمم القرار رقم  3102ديسمبر  02مؤرخ في  122قرار رقم  -
 382 ........................................األقسام المكونة لمعيد العموم والتكنولوجيا لدى المركز الجامعي بعين تيموشنت

المتضمن إنشاء  3103ماي  32المؤرخ في  023يتمم القرار رقم  3102يسمبر د 02مؤرخ في  121قرار رقم  -
 381 ...............األقسام المكونة لمعيد العموم االقتصادية والتجارية وعموم التسيير لدى المركز الجامعي بعين تيموشنت

المتضمن   3103ماي  32المؤرخ في  020يعدل ويتمم القرار رقم  3102ديسمبر  02مؤرخ في  127قرار رقم  -
 381 .....................................إنشاء األقسام المكونة لمعيد اآلداب والمغات لدى المركز الجامعي بعين تيموشنت

يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس إدارة المركز الجامعي بعين  3102ديسمبر  01مؤرخ في  122قرار رقم  -
 387 ............................................................................................................تيموشنت

المتضمن تأىيل  3111جويمية  0مؤرخ في  018يعدل القرار رقم  3102ديسمبر  01مؤرخ في  128قرار رقم  -
 382 ........................................بجامعة بومرداس  3101-3111الميسانس المفتوحة بعنوان السنة الجامعية 

المتضمن تأىيل  3103أكتوبر  0مؤرخ في  312يعدل القرار رقم  3102ديسمبر  01مؤرخ في  121قرار رقم  -
 388 ..........................................بجامعة بومرداس  3102-3103الماستر المفتوحة بعنوان السنة الجامعية 

الذي يحدد القائمة  3102فيفري  37المؤرخ في  003يعدل القرار رقم  3102ديسمبر  01مؤرخ في  181 قرار رقم -
 381 ...............................، المعدل......اإلسمية ألعضاء مجمس إدارة المدرسة الوطنية المتعددة التقنيات بوىران

مة ئالمحدد لقا 3111أكتوبر  31مؤرخ في  007لمقرر رقم يعدل  ويتمم ا 3102ديسمبر  01مؤرخ في  180قرار رقم  -
 311 ....3117-3111مؤسسات التعميم العالي المؤىمة لضمان تكوينات عميا لنيل شيادة الميسانس "نظام جديد" لمسنة الجامعية 

ن المتضم 3100سبتمبر  2مؤرخ في  120يعدل ويتمم القرار رقم  3102ديسمبر  01مؤرخ في  183قرار رقم  -
 310 ......................................بجامعة تبسة  3103-3100تأىيل الميسانس المفتوحة بعنوان السنة الجامعية 
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المتضمن تأىيل  3111جويمية  0مؤرخ في  312يعدل ويتمم القرار رقم  3102ديسمبر  01مؤرخ في  182قرار رقم  -
 313 ..............................................بجامعة تبسة  3100-3111الماستر المفتوحة بعنوان السنة الجامعية 

المتضمن تأىيل  3111جويمية  0مؤرخ في  022يعدل ويتمم القرار رقم  3102ديسمبر  01مؤرخ في  182قرار رقم  -
 312 ............................................بجامعة تبسة  3101-3111الميسانس المفتوحة بعنوان السنة الجامعية 

المتضمن تأىيل  3111ماي  7مؤرخ في  81يعدل ويتمم القرار رقم  3102ديسمبر  01مؤرخ في  181قرار رقم  -
 312 ............................................بجامعة تبسة  3111-3118الميسانس المفتوحة بعنوان السنة الجامعية 

المتضمن إلحاق  3102جوان  2مؤرخ في  282يعدل ويتمم القرار رقم  3102مبر ديس 01مؤرخ في  187قرار رقم  -
 312 .....................................................................3 ماستر مؤىمة بعنوان جامعة البميدة إلى البميدة

المتضمن  3100سبتمبر  2في  مؤرخ 171يعدل ويتمم القرار رقم  3102ديسمبر  01 مؤرخ في 182قرار رقم  -
 311 .......................................بجامعة بسكرة  3103-3100تأىيل الماستر المفتوحة بعنوان السنة الجامعية 

المتضمن تأىيل  3101سبتمبر 8مؤرخ في  232يعدل ويتمم القرار رقم  3102ديسمبر  01مؤرخ في  188قرار رقم  -
 311 ............................................بجامعة بسكرة 3100-3101نوان السنة الجامعية الميسانس المفتوحة بع

المتضمن تأىيل  3111جويمية  0مؤرخ في  082يعدل ويتمم القرار رقم  3102ديسمبر  01مؤرخ في  181قرار رقم  -
 317 .............................................بجامعة بسكرة  3101-3111الماستر المفتوحة بعنوان السنة الجامعية 

المتضمن تأىيل  3111جويمية  0مؤرخ في  017يعدل ويتمم القرار رقم  3102ديسمبر  01مؤرخ في  111قرار رقم  -
 312 ............................................بجامعة بسكرة 3101-3111الميسانس المفتوحة بعنوان السنة الجامعية 

المتضمن تأىيل  3118أوت  2مؤرخ في  020يعدل ويتمم القرار رقم  3102ديسمبر  01مؤرخ في  110قرار رقم  -
 312 .............................................بجامعة بسكرة  3111-3118الماستر المفتوحة بعنوان السنة الجامعية 

المتضمن تأىيل  3112جوان  31مؤرخ في  037القرار رقم يعدل ويتمم  3102ديسمبر  01مؤرخ في  113قرار رقم  -
 318 ................بجامعة بسكرة 3112-3117شيادات الميسانس األكاديمية والمينية المفتوحة بعنوان السنة الجامعية 

المتضمن تأىيل  3111ماي  7مؤرخ في  22يعدل ويتمم القرار رقم  3102ديسمبر  01مؤرخ في  112قرار رقم  -
 311 ...........................................بجامعة بسكرة  3111-3118لميسانس المفتوحة بعنوان السنة الجامعية ا

المتضمن تأىيل  3112جوان  31مؤرخ في  032يعدل ويتمم القرار رقم  3102ديسمبر  01مؤرخ في  112قرار رقم  -
 311 ................بجامعة عنابة 3112-3117وان السنة الجامعية شيادات الميسانس األكاديمية والمينية المفتوحة بعن

المحدد لقائمة  3111أكتوبر  31مؤرخ في  007يعدل ويتمم القرار رقم  3102ديسمبر  01مؤرخ في  111قرار رقم  -
 211 ............3117-3111مؤسسات التعميم العالي المؤىمة لضمان تكوينات لنيل شيادة" نظام جديد " لمسنة الجامعية 

المتضمن  3102سبتمبر  32مؤرخ في  722يعدل ويتمم القرار رقم  3102ديسمبر  01مؤرخ في  117قرار رقم  -
 210 ..............الوطنية العميا لمعموم السياسية بالمدرسة 3102-3102تأىيل الماستر المفتوحة بعنوان السنة الجامعية 

المتضمن تأىيل  3103أكتوبر  0مؤرخ في  327يعدل ويتمم القرار رقم  3102ديسمبر  01مؤرخ في  112قرار رقم  -
 213 .......................................بجامعة تيزي وزو  3102-3103الميسانس المفتوحة بعنوان السنة الجامعية 

المتضمن  3102سبتمبر  32مؤرخ في  702يعدل ويتمم القرار رقم  3102ديسمبر  01مؤرخ في  118قرار رقم  -
 213 ......................................بجامعة الطارف 3102-3102تأىيل الماستر المفتوحة بعنوان السنة الجامعية 

المتضمن  3102سبتمبر  32مؤرخ في  712يعدل ويتمم القرار رقم  3102ديسمبر  01مؤرخ في  111قرار رقم  -
 212 ......................................3بجامعة البميدة 3102-3102جامعية تأىيل الماستر المفتوحة بعنوان السنة ال

المتضمن تأىيل  3102سبتمبر  32مؤرخ في  713يعدل القرار رقم  3102ديسمبر  01مؤرخ في  0111قرار رقم  -
 212 ............................................0بجامعة البميدة 3102-3102الماستر المفتوحة بعنوان السنة الجامعية 

المتضمن  3111جويمية  0مؤرخ في  011يعدل ويتمم القرار رقم  3102ديسمبر  01مؤرخ في  0110قرار رقم  -
 212 .....................................بجامعة مستغانم 3101-3111تأىيل الماستر المفتوحة بعنوان السنة الجامعية 

المتضمن تسوية فروع وتخصصات في تكوين النظام الكالسيكي  3102ديسمبر  07مؤرخ في  0113قرار رقم  -
 211 ........................................................................................المفتوحة بعنوان جامعة جيجل

المتضمن تأىيل  3102بتمبر س 32مؤرخ في  711يتمم القرار رقم  3102ديسمبر  08مؤرخ في  0112قرار رقم  -
 217 ..........................................3بجامعة البميدة 3102-3102الميسانس المفتوحة بعنوان السنة الجامعية 
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محدد لتشكيمة لجان تقييم المترشحين لمسابقتي االلتحاق برتبتي أستاذ  3102ديسمبر  08مؤرخ في  0112قرار رقم  -
 212 ...................................................................................تشفائي جامعيمحاضر قسم "أ" اس

يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس إدارة المدرسة العميا لمعموم  3102ديسمبر  19مؤرخ في  0111قرار رقم  -
 202 ............................................................................................................السياسية

الذي يحدد  3103ديسمبر  32المؤرخ في  212يعدل القرار رقم  3102ديسمبر  32مؤرخ في  0117قرار رقم  -
 207 ...........................................................القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس إدارة جامعة برج بوعريريج

الذي يحدد القائمة  3103فيفري  31المؤرخ في  11يعدل القرار رقم  3102ديسمبر  32مؤرخ في  0112قرار رقم  -
 202 ..................................................................اإلسمية ألعضاء مجمس إدارة جامعة جيجل، المعدل

الذي يحدد القائمة  3103مارس  01المؤرخ في  77يعدل القرار رقم  3102ديسمبر  32مؤرخ في  0118قرار رقم  -
 208 ...........................................................................اإلسمية ألعضاء مجمس إدارة جامعة قالمة

لمجمس العممي لكمية عموم الطبيعة ألعضاء ا يحدد القائمة اإلسمية 3102ديسمبر 32مؤرخ في  0111قرار رقم  -
 201 ................................................................................................والحياة بجامعة جيجل

يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء المجمس العممي لممدرسة العميا لألساتذة  3102ديسمبر  32مؤرخ في  0101قرار رقم  -
 230 .............................................................................................................باألغواط

 233 ............يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس إدارة جامعة سعيدة 3102ديسمبر   32مؤرخ في  0100قرار رقم  -

 232 .......................يتضمن تشكيمة المجنة الوطنية لتقييم الباحثين 3102يسمبر د  37مؤرخ في  0103قرار رقم  -

يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس إدارة المدرسة العميا لألساتذة  3102ديسمبر  31مؤرخ في  0102قرار رقم  -
 232 .............................................................................................................ببوزريعة

 237 ( لمجنة الجامعية الوطنية 20المتضمن إعالن نتائج الدورة الواحدة والثالثون ) 3102ديسمبر  31قرار مؤرخ في  -

بعنوان يحدد معايير االنتقاء لمقبول في برنامج التكوين اإلقامي بالخارج  3102ديسمبر  20مؤرخ في  0102قرار رقم  -
 221 .........................................................................................................3102سنة 

 

IV - الــمــقررات 
 

يحدد تشكيمة لجنة التحكيم لممسابقات المعمارية لدى المركز الجامعي  3102مؤرخ في أول أكتوبر  211مقرر رقم  -
 221 ............................................................................................................بتامنغست

يحدد مدونة عمميات إنجاز المنشآت القاعدية لمبحث في قطب  3102نوفمبر  31مؤرخ في  111مقرر رقم  -
 221 ......................................................ومتابعتيا التكنولوجيات المتقدمة لممدينة الجديدة لسيدي عبد هللا

المتضمن تخصيص قطعة أرض من الضيعة التجريبية لممدرسة الوطنية  3102ديسمبر  32مؤرخ في  720مقرر رقم  -
 220 ....................العميا لمفالحة لفائدة الديوان الوطني لمخدمات الجامعية، لتوطين مشروع إنجاز مطعم مركزي جامعي

 

V- التعليمات 
 

 222 .........................................تتعمق بتحسين المستوى بالخارج 3102ديسمبر 20مؤرخة في  3تعميمة رقم  -

 

-VIالفردية  والمقررات  القرارات  
 222 .......................................................................................................الفردية القرارات -

 222 .....................................................................................................الفردية المقررات -
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 ــــــــــــــــــــ،،،،،،ــــــــــــــــ
 الرسمية الجريدة في الصادرة النصوص

 الجزائريـة للجمهوريـة
 ــــــــــــــــــــ،،،،،،ــــــــــــــــــ
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  يعدؿ ، 3102سبتمبر سنة  21الموافق  0222ذي القعدة عاـ  32مؤرخ في  231-02مرسوـ تنفيذي رقـ

والمتضمف  3111يناير سنة  2الموافق  0221محـر عاـ  2مؤرخ في  11-11التنفيذي رقـ  ويتمـ المرسوـ
 .إنشاء جامعة الجمفة

  يتمـ 3102سبتمبر سنة  21الموافق  0222ذي القعدة  عاـ  32مؤرخ في  221-02مرسوـ تنفيذي رقـ ،
والمتضمف إنشاء   3118 يوليو سنة 1الموافق  0231رجب عاـ  7مؤرخ في  317-18المرسوـ التنفيذي رقـ 
 .مركز جامعي بغميزاف

  يعدؿ 3102سبتمبر سنة  21الموافق  0222ذي القعدة عاـ  32مؤرخ في  220-02مرسوـ تنفيذي رقـ ،
 3100غشت  33الموافق  0223رمضاف عاـ  33مؤرخ في  212-00ويتمـ المرسوـ التنفيذي رقـ 

 .والمتضمف إنشاء مركز جامعي بتندوؼ

 (12ص-3102 أكتوبر  3 الصادرة في 21 رقم الرسمية الجريدة)   
 
 
 

  يخضمن نقل مقر ، 3102نوفمبر سنة  1الموافق  0221محـر عاـ  1مؤرخ في  221-02مرسوـ تنفيذي رقـ

 .المدرست الوطنيت العليا لإلحصاء واالقخصاد الخطبيقي

  يتضمف نقل مقر  3102نوفمبر سنة  1الموافق  0221محـر عاـ  1مؤرخ في  220-02مرسوـ تنفيذي رقـ ،
  .المدرسة العميا لمتجارة

  يتضمف نقل مقر 3102 سنة نوفمبر 1 الموافق 0221محـر عاـ  1مؤرخ في  223-02مرسوـ تنفيذي رقـ ،
 مدرسة الدراسات العميا التجارية.

  يتضمف إنشاء 3102نوفمبر سنة  1الموافق  0221محـر عاـ  1مؤرخ في  222-02مرسـو تنفيذي رقـ ،
 المدرسة التحضيرية في عمـو الطبيعة والحياة بمستغانـ.

 (01و1-8-ص-3102 نوفمبر 02 الصادرة في 12 رقم الرسمية الجريدة)  

 
  يعدؿ ويتمـ ، 3102الموافق أوؿ ديسمبر سنة  0221محـر عاـ  32مؤرخ في  212-02تنفيذي رقـ  ـمرسو

والمتضمف إنشاء جامعة  3111يناير  2الموافق  0221محـر عاـ  2مؤرخ في  00-11المرسوـ التنفيذي رقـ 
 .المدية

 (02ص-3102 ديسمبر 01 الصادرة في 72 رقم الرسمية جريدةال)  

 

   يتضمف التنظيـ اإلداري لموكالة الموضوعاتية لمبحث.  3103غشت سنة  31قرار وزاري مشترؾ مؤرخ 

  يتضمف وضع بعض األسالؾ الخاصة باإلدارة المكمفة  ،3102مارس سنة  01قرار وزاري مشترؾ مؤرخ
في حالة القياـ بالخدمة لدى وزارة التعميـ العالي والبحث العممي )مؤسسات التعميـ  بالتكويف والتعميـ المينييف

 .العالي(

 (37-31ص-3102أكتوبر  21 الصادرة في 11 رقم الرسمية الجريدة)  

 

http://www.joradp.dz/FTP/JO-ARABE/2013/A2013049.pdf
http://www.joradp.dz/FTP/JO-ARABE/2013/A2013057.pdf
http://www.joradp.dz/FTP/JO-ARABE/2013/A2013057.pdf
http://www.joradp.dz/FTP/JO-ARABE/2013/A2013063.pdf
http://www.joradp.dz/FTP/JO-ARABE/2013/A2013063.pdf
http://www.joradp.dz/FTP/JO-ARABE/2013/A2013055.pdf
http://www.joradp.dz/FTP/JO-ARABE/2013/A2013055.pdf
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   يتضمف وضع بعض األسالؾ الخاصة باإلدارة المكمفة  ،3102مارس سنة  32قرار وزاري مشترؾ مؤرخ
 .)مؤسسات تحت الوصاية( بالموارد المائية في حالة القياـ بالخدمة لدى وزارة التعميـ العالي والبحث العممي

  يتضمف وضع بعض األسالؾ الخاصة باإلدارة المكمفة 3102أبريل سنة  00قرار وزاري مشترؾ مؤرخ ،
 اـ بالخدمة لدى وزارة التعميـ العالي والبحث العممي )مؤسسات تحت الوصاية(.بالفالحة في حالة القي

 (32و37ص-3102نوفمبر  01الصادرة في  17رقم  الرسمية الجريدة) 

 

   لداخمي لمركز تنمية التكنولوجيات يتضمف التنظيـ ا، 3102أبريل سنة  01قرار وزاري مشترؾ مؤرخ
 .المتطورة

  يتضمف التنظيـ الداخمي لمركز البحث في تكنولوجيا نصف 3102أبريل سنة  01قرار وزاري مشترؾ مؤرخ ،
 .النواقل لمطاقوية

 (31و 37ص-3102 نوفمبر 08 الصادرة في 18 رقم الرسمية الجريدة)  

 

   يتضمف وضع بعض األسالؾ الخاصة التابعة لإلدارة ، 3102يونيو سنة  01قرار وزاري مشترؾ مؤرخ
المكمفة باألشغاؿ العمومية في حالة القياـ بالخدمة لدى وزارة التعميـ العالي والبحث العممي )مؤسسات تحت 

 الوصاية(.

 (31ص-3102 نوفمبر 02 الصادرة في 12 رقم الرسمية الجريدة)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.joradp.dz/FTP/JO-ARABE/2013/A2013056.pdf
http://www.joradp.dz/FTP/JO-ARABE/2013/A2013056.pdf
http://www.joradp.dz/FTP/JO-ARABE/2013/A2013058.pdf
http://www.joradp.dz/FTP/JO-ARABE/2013/A2013058.pdf
http://www.joradp.dz/FTP/JO-ARABE/2013/A2013057.pdf
http://www.joradp.dz/FTP/JO-ARABE/2013/A2013057.pdf
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 ـــــــــــــــــــ،،،،،،ـــــــــــــــ
 القرارات الوزارية

 المشتركة  
  ـــــــــــــــــــــــــــ،،،،،،ـــــــــــــــــــــــــ
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 المتضمن إعتماد بعض مصالح 3102أكتوبر  32مؤرخ في  88وزاري مشترك رقم  قرار
 المؤسسة اإلستشفائية المتخصصة في طب النساء والتوليد وطب األطفال وجراحة األطفال

 صبيحي تسعديت" والية تيزي وزو، لضمان نشاطات إستفائية جامعية –"مستشفى األم والطفل  
 

         

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

، 3102سبتمبر  00 الموافق 0222 ذي القعدة 1المؤرخ في  203-02بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -
 والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،

، يتضمف 0112ديسمبر  3الموافق  0208شعباف  3المؤرخ في  271-12وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 منو، 2إنشاء المؤسسات اإلستشفائية المتخصصة، تنظيميا وسيرىا والمتمـ ال سيما المادة 

، 3118ماي سنة  2الموافق  0231ربيع الثاني  32المؤرخ في  031-18وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 ائي الجامعي،المتضمف القانوف األساسي الخاص بااألستاذ الباحث اإلستشف

نوفمبر سنة  30الموافق  0223ذي الحجة  31المؤرخ في  221-00وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
صالح المستشفيات،3100  ، المحدد لصالحيات وزير الصحة والسكاف وا 

، 3102جانفي سنة  21الموافق  0221ربيع األوؿ  08المؤرخ في  22-02وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 دد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،الذي يح

، والمتضمف 3100 ديسمبر سنة 00 الموافق 0222محـر  07وبمقتضى القرار الوزاري المشترؾ المؤرخ في  -
 تحديد المصمحة اإلستشفائية الجامعية والوحدة اإلستشفائية الجامعية،

، المتضمف إنشاء المصالح الصحية 3111جانفي سنة  32المؤرخ في  121وبمقتضى القرار الوزاري رقـ  -
والوحدات المكونة ليا عمى مستوى المؤسسة اإلستشفائية المتخصصة في طب النساء والتوليد وطب األطفاؿ 

 صبيحي تسعديت" والية تيزي وزو. –وجراحة األطفاؿ "مستشفى األـ والطفل 
 

  يقـــــــــرران
 

 0112ديسمبر سنة  3المؤرخ في  271-12المرسوـ التنفيذي رقـ مف  2تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
المتمـ المشار إليو أعاله، يعتمد لضماف نشاطات إستشفائية جامعية، المصالح التابعة لممؤسسة 
اإلستشفائية الجامعية المتخصصة في طب النساء والتوليد وطب األطفاؿ وجراحة األطفاؿ "مستشفى 

 ." والية تيزي وزوصبيحي تسعديت –األـ والطفل 
صالح المستشفيات واألميف العاـ لوزارة التعميـ العالي  :3المـادة  يكمف السيد األميف العاـ لوزارة الصحة والسكاف وا 

 والبحث العممي، كل فيما يخصو، بتنفيذ ىذا القرار.
 3102أكتوبر 32حرر بالجزائر في    

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                         وزيرة الصحة والسكان و إصالح المستشفيات
 األستاذ دمحم مباركي                    عبد المالك بوضياف           

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 المتضمن إعتماد بعض مصالح 3102أكتوبر 32مؤرخ في  81قرار وزاري مشترك رقم 

 المتخصصة في طب األمراض العقمية "مستشفى عين عباسة المؤسسة اإلستشفائية

 فائية جامعيةشسطيف"  لضمان نشاطات إست -
 

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

، 3102سبتمبر  00 الموافق 0222 ي القعدة عاـذ 1المؤرخ في  203-02بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -
 المتضمف تعييف أعضاء الحكومة،

، يتضمف 0112ديسمبر  3الموافق  0208شعباف  3المؤرخ في  271-12وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 منو، 2إنشاء المؤسسات اإلستشفائية المتخصصة، تنظيميا وسيرىا والمتمـ ال سيما المادة 

، 3118ماي  2الموافق  0231ربيع الثاني  32المؤرخ في  031-18التنفيذي رقـ  وبمقتضى المرسوـ -
 المتضمف القانوف األساسي الخاص بااألستاذ الباحث اإلستشفائي الجامعي،

، 3100نوفمبر  30الموافق  0223ذي الحجة  31المؤرخ في  221-00وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
صالح المستشفيات،المحدد لصالحيات وزير الصحة والس  كاف وا 

، 3102جانفي  21الموافق  0221ربيع األوؿ  08المؤرخ في  22-02وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،

ا ، المتضمف إنشاء المصالح والوحدات المكونة لي3112 أوت 1المؤرخ في  21وبمقتضى القرار الوزاري رقـ  -
 سطيف "، –عمى مستوى المؤسسة اإلستشفائية المتخصصة في طب األمراض العقمية " عيف عباسة 

، المتضمف تحديد 3100ديسمبر  00 الموافق 0222 محـر 07وبمقتضى القرار الوزاري المشترؾ المؤرخ في  -
 المصمحة اإلستشفائية الجامعية والوحدة اإلستشفائية الجامعية،
  يقـــــــــرران

الموافق  0208شعباف  3المؤرخ في  271-12مف المرسوـ التنفيذي رقـ  2تطبيقا ألحكاـ المادة  ادة األولى:الم
المتمـ المشار إليو أعاله، يعتمد لضماف نشاطات إستشفائية جامعية، المصالح ، 0112ديسمبر  3

ى "عيف عباسة التابعة لممؤسسة اإلستشفائية الجامعية المتخصصة في طب األمراض العقمية مستشف
 سطيف"، وفقا لمقائمة المحددة في ممحق ىذا القرار. –

صالح المستشفيات واألميف العاـ لوزارة التعميـ العالي  :3المـادة  يكمف السيد األميف العاـ لوزارة الصحة والسكاف وا 
 والبحث العممي، كل فيما يخصو، بتنفيذ ىذا القرار.

 3102أكتوبر  32 حرر بالجزائر في                                                                                         
صالح المستشفيات          وزير التعميم العالي والبحث العممي                                    وزيرة الصحة والسكان وا 

 األستاذ دمحم مباركي                                     عبد المالك بوضياف                 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 ستشفائيةوالمتضمن إعتماد بعض مصالح المؤسسة اإل 3102أكتوبر  32ممحق القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 
 سطيف "، لضمان نشاطات إستشفائية جامعية –المتخصصة في طب األمراض العقمية مستشفى " عين عباسة  

 

 الوحدات عدد األسرة المصالح
 – 12- 331 طب األمراض العقمية لمكبار  -0

 إستشفاء الرجاؿ  -0

 إستشفاء النساء  -3

 اإلستعجاالت العقمية والفحص -2
 – 13- 31 طب األمراض العقمية لألطفاؿ  -3

 اإلستعجاالت والفحص  -0

 مستشفى النيار -3
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 المتمم لممحق القرار الوزاري المشترك  3102أكتوبر 32مؤرخ في  11وزاري مشترك رقم  قرار
 المتضمن إعتماد بعض مصالح المؤسسة اإلستشفائية 0112ديسمبر  32المؤرخ في  10رقم 

 مان نشاطات إستشفائية جامعيةعنابة "  لض -المتخصصة في طب األمراض العقمية " الرازي 
 

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

، 3102سبتمبر   00 الموافق 0222 ذي القعدة 1المؤرخ في  203-02بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -
 المتضمف تعييف أعضاء الحكومة،

، يتضمف 0112ديسمبر  3الموافق  0208شعباف  3رخ في المؤ  271-12وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 منو، 2إنشاء المؤسسات اإلستشفائية المتخصصة، تنظيميا وسيرىا والمتمـ ال سيما المادة 

، 3118ماي  2الموافق  0231ربيع الثاني  32المؤرخ في  031-18وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 الباحث اإلستشفائي الجامعي،المتضمف القانوف األساسي الخاص بااألستاذ 

، 3100نوفمبر  30الموافق  0223ذي الحجة  31المؤرخ في  221-00وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
صالح المستشفيات،  المحدد لصالحيات وزير الصحة والسكاف وا 

، 3102جانفي  21الموافق  0221ربيع األوؿ  08المؤرخ في  22-02وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 لذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،ا
، المتضمف إعتماد بعض مصالح 0112 ديسمبر 32المؤرخ في  10وبمقتضى القرار الوزاري المشترؾ رقـ  -

 عنابة لضماف نشاطات إستشفائية جامعية، –المؤسسة اإلستشفائية المتخصصة الرازي 
، المتضمف تحديد 3100ديسمبر  00 الموافق 0222 محـر 07 وبمقتضى القرار الوزاري المشترؾ المؤرخ في -

 المصمحة اإلستشفائية الجامعية والوحدة اإلستشفائية الجامعية،
، المتضمف إنشاء مصمحة األمراض العقمية 0111مارس  1المؤرخ في  112وبمقتضى القرار الوزاري رقـ  -

 عنابة. – لألطفاؿ والمراىقيف بالمؤسسة اإلستشفائية المتخصصة الرازي 
  يقـــــــــرران

 ديسمبر  32المؤرخ في  10ييدؼ ىذا القرار إلى تتمة ممحق القرار الوزراي المشترؾ رقـ  المادة األولى:
عنابة لضماف  –المضتمف إعتماد بعض مصالح المؤسسة اإلستشفائية المتخصصة الرازي ، 0112

 نشاطات إستشفائية جامعية،
صالح المستشفيات واألميف العاـ لوزارة التعميـ العالي يكمف السيد األمي :3المـادة  ف العاـ لوزارة الصحة والسكاف وا 

 والبحث العممي، كل فيما يخصو، بتنفيذ ىذا القرار.
 3102أكتوبر  32 حرر بالجزائر في                                                                                         

 وزير التعميـ العالي والبحث العممي                                              وزيرة الصحة والسكاف وا صالح المستشفيات        
 األستاذ دمحم مباركي                                     عبد المالؾ بوضياؼ                 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ، 0112ديسمبر  32المؤرخ في  10المتمم لممحق القرار الوزاري المشترك رقم  3102أكتوبر 32ممحق القرار الوزاري المشترك المؤرخ في

 عنابة، لضمان نشاطات إستشفائية جامعية -الرازي تخصصة في طب األمراض العقمية والمتضمن إعتماد بعض مصالح المؤسسة اإلستشفائية الم
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 المتضمن إعتماد بعض 3102أكتوبر 32مؤرخ في  10قرار وزاري مشترك رقم 
 مصالح المؤسسة اإلستشفائية المتخصصة في طب األمراض العقمية

 ة جامعية"مستشفى األمراض العقمية لسيدي بمعباس" لضمان نشاطات إستشفائي
صالح المستشفيات،  إن الصحة والسكان وا 

 ووزير التعميم العالي والبحث العممي،
، 3102سبتمبر  00 الموافق 0222 ذي القعدة 1المؤرخ في  203-02بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 المتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
، يتضمف 0112ديسمبر  3موافق ال 0208شعباف  3المؤرخ في  271-12وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 منو، 2إنشاء المؤسسات اإلستشفائية المتخصصة، تنظيميا وسيرىا والمتمـ ال سيما المادة 
، 3118ماي  2الموافق  0231ربيع الثاني  32المؤرخ في  031-18وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 امعي،المتضمف القانوف األساسي الخاص بااألستاذ الباحث اإلستشفائي الج
، 3100نوفمبر  30الموافق  0223ذي الحجة  31المؤرخ في  221-00وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

صالح المستشفيات،  المحدد لصالحيات وزير الصحة والسكاف وا 
، 3102جانفي  21الموافق  0222ربيع األوؿ  08المؤرخ في  22-02وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 التعميـ العالي والبحث العممي، الذي يحدد صالحيات وزير
، المتضمف تحديد 3100 ديسمبر 00 الموافق 0222محـر  07وبمقتضى القرار الوزاري المشترؾ المؤرخ في  -

 المصمحة اإلستشفائية الجامعية والوحدة اإلستشفائية الجامعية،
صالح والوحدات ، المتضمف إنشاء الم3117ديسمبر  31المؤرخ في  237وبمقتضى القرار الوزاري رقـ  -

 المكونة ليا عمى مستوى مستشفى األمراض العقمية لسيدي بعمباس.
  يقـــــــــرران

الموافق  0208شعباف  3المؤرخ في  271-12مف المرسوـ التنفيذي رقـ  2تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
ئية جامعية، المصالح المتمـ المشار إليو أعاله، يعتمد لضماف نشاطات إستشفا، 0112ديسمبر  3

التابعة لممؤسسة اإلستشفائية المتخصصة في طب األمراض العقمية "مستشفى األمراض العقمية 
 لسيدي بمعباس"، وفقا لمقائمة المحددة في ممحق ىذا القرار.

صالح المستشفيات واألميف العاـ لوزارة ال :3المـادة  تعميـ العالي يكمف السيد األميف العاـ لوزارة الصحة والسكاف وا 
 والبحث العممي، كل فيما يخصو، بتنفيذ ىذا القرار.

 3102أكتوبر  32 حرر بالجزائر في                                                                                         
صال          وزير التعميم العالي والبحث العممي                                            ح المستشفياوزيرة الصحة والسكان وا 

 األستاذ دمحم مباركي                                     عبد المالك بوضياف                 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 إعتماد بعض مصالح المؤسسة اإلستشفائيةالمتضمن  3102أكتوبر  32مؤرخ في  13قرار وزاري مشترك رقم 
 وىران لضمان نشاطات إستشفائية جامعية -المتخصصة في طب األمراض العقمية سيدي شامي 

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

، 3102سبتمبر  00 الموافق 0222 ذي القعدة 1المؤرخ في  203-02بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -
 المتضمف تعييف أعضاء الحكومة،

، يتضمف 0112ديسمبر  3الموافق  0208شعباف  3المؤرخ في  271-12وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 منو، 2إنشاء المؤسسات اإلستشفائية المتخصصة، تنظيميا وسيرىا والمتمـ السيما المادة 

، 3118ماي  2الموافق  0231ربيع الثاني  32خ في المؤر  031-18وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 المتضمف القانوف األساسي الخاص بااألستاذ الباحث اإلستشفائي الجامعي،

، 3100نوفمبر  30الموافق  0223ذي الحجة  31المؤرخ في  221-00وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
صالح المستشفيات،  المحدد لصالحيات وزير الصحة والسكاف وا 

، 3102جانفي  21الموافق  0222ربيع األوؿ  08المؤرخ في  22-02قتضى المرسوـ التنفيذي رقـ وبم -
 الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،

، المتضمف إعتماد بعض مصالح 0112ديسمبر  32المؤرخ في  01وبمقتضى القرار الوزاري المشترؾ رقـ  -
وىراف لضماف نشاطات إستشفائية  –ي طب األمراض العقمية سيدي شامي المؤسسة اإلستشفائية المتخصصة ف

 جامعية،
، المتضمف تحديد 3100 ديسمبر 00 الموافق 0222محـر  07وبمقتضى القرار الوزاري المشترؾ المؤرخ في  -

 المصمحة اإلستشفائية الجامعية والوحدة اإلستشفائية الجامعية،
  يقـــــــــرران

 0208شعباف  3المؤرخ في  271-12مف المرسـو التنفيذي رقـ   2يقا ألحكاـ المادة تطب المادة األولى:
المتمـ المشار إليو أعاله، تعتمد لضماف نشاطات إستشفائية جامعية، ، 0112ديسمبر  3الموافق 

المصالح التابعة لممؤسسة اإلستشفائية الجامعية المتخصصة في طب األمراض العقمية، مستشفى 
 قمية سيدي شامي والية وىراف، وفقا لمقائمة المحددة في ممحق ىذا القرار.األمراض الع

 تمغى كل األحكاـ المخالفة ليذا القرار. :3المـادة 
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صالح المستشفيات واألميف العاـ لوزارة التعميـ العالي  :2المـادة  يكمف السيد األميف العاـ لوزارة الصحة والسكاف وا 
 بتنفيذ ىذا القرار. والبحث العممي، كل فيما يخصو،

 3102أكتوبر  32 حرر بالجزائر في                                                                                         
صالح المستشفيات          وزير التعميم العالي والبحث العممي                                  وزيرة الصحة والسكان وا 

 األستاذ دمحم مباركي                                     عبد المالك بوضياف                 
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 والمتضمن إعتماد بعض مصالح المؤسسة 3102أكتوبر  32 ممحق القرار الوزاري المشترك المؤرخ في
 وىران لضمان نشاطات إستشفائية جامعية –اإلستشفائية المتخصصة في طب األمراض العقمية سيدي شامي 
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 يتضمن البرنامج البيداغوجي لنيل  3102 مؤرخ في أول أكتوبر 222رقم  قرار
 شيادة أستاذ التعميم الثانوي في المغة اإلنجميزية 

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
سػػػبتمبر سػػػػنة  00 الموافػػػق 0222 ذي القعػػػدة عػػػاـ 1المػػػؤرخ فػػػي  203-02بمقتضػػػى المرسػػػـو الرئاسػػػي رقػػػـ  -

 والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة، 3102
 3113أكتػوبر سػنة  02الموافػق  0232شعباف عاـ  2المؤرخ في  201-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 يتضمف إنشاء شيادة معمـ التعميـ األساسي وشيادة أستاذ التعميـ الثانوي، 
ديسػػػػمبر سػػػػنة  31الموافػػػػق  0237ذي القعػػػػدة  32المػػػػؤرخ فػػػػي  111-11بمقتضػػػػى المرسػػػػـو التنفيػػػػذي رقػػػػـ و  -

 والمحدد لمياـ المدرسة خارج الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، 3111
 3118يوليػو سػنة  02 الموافػق 0231 رجػب عػاـ 00 المػؤرخ فػي 000-18وبمقتضى المرسػوـ التنفيػذي رقػـ  -

حويػػػل المدرسػػػة العميػػػا لألسػػػاتذة المتخصصػػػة فػػػي انداب والعمػػػـو اإلنسػػػانية فػػػي مدينػػػة الجزائػػػر إلػػػى المتضػػػمف تو
 مدرسة خارج الجامعة، 

 3118جويمية سنة  02الموافق  0231رجب عاـ  00المؤرخ في  303-18وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -
العمػـو اإلنسػانية بقسػنطينة إلػى مدرسػة خػارج والمتضمف تحويل المدرسة العميا لألساتذة المتخصصة فػي انداب و 

 الجامعة،
غشػػػػت سػػػػنة  01الموافػػػػق  0221شػػػػعباف عػػػػاـ  01المػػػػؤرخ فػػػػي  312-11وبمقتضػػػػى المرسػػػػـو التنفيػػػػذي رقػػػػـ  -

 والمتضمف إنشاء مدرسة خارج الجامعة لمتعميـ التكنولوجي بسكيكدة، 3111
غشػػػت سػػػنة  33الموافػػػق  0223اـ رمضػػػاف عػػػ 33المػػػؤرخ فػػػي  210-00وبمقتضػػػى المرسػػػـو التنفيػػػذي رقػػػـ  -

 والمتضمف إنشاء مدرسة عميا لألساتذة باألغواط، 3100
، 3103مػػايو سػػنة  31الموافػػق  0222رجػػب عػػاـ  8المػػؤرخ فػػي  321-03وبمقتضػػى المرسػػـو التنفيػػذي رقػػـ  -

أكتػػػوبر سػػػنة  00الموافػػػق  0231شػػػواؿ عػػػاـ  00المػػػؤرخ فػػػي  201-18يعػػػدؿ ويػػػتمـ المرسػػػـو التنفيػػػذي رقػػػـ 
 والمتضمف القانوف األساسي الخاص بالموظفيف المنتميف لألسالؾ الخاصة بالتربية الوطنية،  3118

ينػػػاير سػػػنة  21الموافػػػق  0222ربيػػػع االوؿ عػػػاـ  08المػػػؤرخ فػػػي  22-02وبمقتضػػػى المرسػػػـو التنفيػػػذي رقػػػـ  -
 الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي. 3102

 

 يقـــــــــرر
 

يحػػدد البرنػػامب البيػػداغوجي لنيػػل شػػيادة أسػػتاذ التعمػػيـ الثػػانوي فػػي المغػػة اإلنجميزيػػة وفقػػا لممحػػق ىػػذا  ألولــى:المــادة ا
 القرار.

يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدراء المدارس العميا لألساتذة، كل في ما يخصو، بتطبيق  :3المـادة 
 لوزارة التعميـ العالي والبحث العممي.ىذا القرار الذي ينشر في النشرة الرسمية 

 3102أكتوبر 10 حرر بالجزائر في                                                                                         
 لتعميم العالي والبحث العممي وزير ا                                                                                              

 األستاذ دمحم مباركي                                                                        
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 



    3102-الثالثً الرابع                                                          سمٌة للتعلٌم العالً والبحث العلمً                            النشرة الر 27

 

 لحق: البرنامج البٌداغوجً للسنة األولى لغة انجلٌزٌة لنٌل شهادة أستاذ التعلٌم الثانويالم
 

 المجموع موجية/تطبيقية(  أعماؿ دروس معامالت الحجـ الساعي السنوي  الحجـ الساعي األسبوعي )الساعات( المقاييس
 2 021.1 2.2 2.1 0.2 0كتابة 
 3 11.1 2.1 0.2 0.2 0نحو 

 3 11.1 2.1 0.2 0.2 0القراءة تقنيات 
ستماع   2 021.1 2.2 2.1 0.2 0تحدث وا 
 0 21.1 0.2  0.2 0عمـ األصوات 
 0 21.1 0.2  0.2 0مدخل لمسانيات 

 0 21.1 0.2  0.2 0مدخل لمحضارة الغربية وأدب 
 0 21.1 0.2  0.2 فرنسية

 0 21.1 0.2  0.2 تكنولوجيا اإلعالـ اإلتصاؿ
 01 721.1 33.2 1.0 02.2 المجموع

 

 الملحق: البرنامج البٌداغوجً للسنة الثانٌة لغة انجلٌزٌة لنٌل شهادة أستاذ التعلٌم الثانوي
 

 المجموع أعماؿ )موجية/تطبيقية( دروس معامالت الحجـ الساعي السنوي  الحجـ الساعي األسبوعي )الساعات( المقاييس
 2 021.1 2.2 2.1 0.2 3كتابة 
 3 11.1 2.1 0.2 0.2 3نحو 

 3 11.1 2.1 0.2 0.2 3تقنيات القراءة 
ستماع   2 021.1 2.2 2.1 0.2 3تحدث وا 
 0 21.1 0.2  0.2 3عمـ األصوات 
 0 21.1 0.2  0.2 3مدخل لمسانيات 

 0 21.1 0.2  0.2 3مدخل لمحضارة الغربية وأدب 
 0 21.1 0.2  0.2 3فرنسية 

 0 21.1 0.2  0.2 3تكنولوجيا اإلعالـ اإلتصاؿ 
 01 721.1 33.2 1.1 02.2 المجموع

 

 الملحق: البرنامج البٌداغوجً للسنة الثالثة لغة انجلٌزٌة لنٌل شهادة أستاذ التعلٌم الثانوي
 

 المجموع أعماؿ )موجية/تطبيقية( دروس معامالت الحجـ الساعي السنوي  الحجـ الساعي األسبوعي )الساعات( المقاييس
 2 021 2.2 2.1 ..0 كتابة ونحو

ستماع وعمـ األصوات  3 11 2 0.2 0.2 تحدث وا 
 0 21 0.2  0.2 لسانيات

 0 21 0.2  0.2 نظرية وتطبيق
 0 21 0.2  0.2 مدخل إلى عمـ النفس

 0 21 0.2  0.2 اإلتجاىات البيداغوجية واألنظمة التربوية
 3 11 2 0.2 0.2  0أدب بريطاني وأمريكي 

 3 11 2 0.2 0.2 0مريكية حضارة بريطانية وأ
 0 21 0.2  0.2 تكنولوجيا اإلعالـ اإلتصاؿ 

 02 721 30 2.2 01 المجموع



    3102-الثالثً الرابع                                                          سمٌة للتعلٌم العالً والبحث العلمً                            النشرة الر 28

 

 الملحق: البرنامج البٌداغوجً للسنة الرابعة لغة انجلٌزٌة لنٌل شهادة أستاذ التعلٌم الثانوي
 

 المجموع أعماؿ )موجية/تطبيقية( سدرو  معامالت الحجـ الساعي السنوي  الحجـ الساعي األسبوعي )الساعات( المقاييس
 0 21 0.2  0.2 لسانيات تطبيقية

 0.2  0.2 21 0 
 0.2 0.2 2 11 3 

 0 21 0.2  0.2 تقييـ النص وتحديد المقطع المفظي
 3 11 2 0.2 0.2 3أدب بريطاني وأمريكي 

 3 11 2 0.2 0.2 3حضارة بريطانية وأمريكية 
 3 11 2 0.2 0.2 أدب إفريقي وحضارة 
 3 11 2 0.2 0.2 عمـ النفس البيداغوجي

 0 21 0.2  0.2 تشريع مدرسي 
 02 721 30 2.2 02.2 المجموع

 

 الملحق: البرنامج البٌداغوجً للسنة الخامسة لغة انجلٌزٌة لنٌل شهادة أستاذ التعلٌم الثانوي
 

الحجـ الساعي  الحجـ الساعي األسبوعي )الساعات( المقاييس
 المجموع أعماؿ )موجية/تطبيقية( دروس معامالت السنوي 

 0 21 0.2  0.2 لسانيات تطبيقية
 0 21 0.2  0.2 مسائد )مواضيع( ثقافية
 0 21 0.2  0.2 تحديد المقطع المفظي

 0 21 0.2  0.2 2أدب بريطاني وأمريكي 
 0 21 0.2  0.2 2حضارة بريطانية وأمريكية 

 0 21 0.2  0.2 أدب إفريقي وحضارة
 0 21 0.2  0.2 تجاىات بيداغوجيةإ

 3 11 2 2.1 2 مذكرة
 0 21 0.2  0.2 تشريع مدرسي 

 2   2 2 تربص
 02 211 01 2 01 المجموع

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يتضمن البرنامج البيداغوجي لنيل 3102 مؤرخ في أول أكتوبر 221قرار رقم 
 غة اإلنجميزيةشيادة أستاذ التعميم المتوسط في الم

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
سػػػبتمبر سػػػػنة  00 الموافػػػق 0222 ذي القعػػػدة عػػػاـ 1المػػػؤرخ فػػػي  203-02بمقتضػػػى المرسػػػـو الرئاسػػػي رقػػػـ  -

 والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة، 3102
 3113سػنة أكتػوبر  02الموافػق  0232شعباف عاـ  2المؤرخ في  201-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 يتضمف إنشاء شيادة معمـ التعميـ األساسي وشيادة أستاذ التعميـ الثانوي، 
ديسػػػػمبر سػػػػنة  31الموافػػػػق  0237ذي القعػػػػدة  32المػػػػؤرخ فػػػػي  111-11وبمقتضػػػػى المرسػػػػـو التنفيػػػػذي رقػػػػـ  -

 والمحدد لمياـ المدرسة خارج الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، 3111



    3102-الثالثً الرابع                                                          سمٌة للتعلٌم العالً والبحث العلمً                            النشرة الر 29

 

 3118يوليػو سػنة  02 الموافػق 0231 رجػب عػاـ 00 المػؤرخ فػي 000-18تنفيػذي رقػـ وبمقتضى المرسػوـ ال -
المتضػػػمف تحويػػػل المدرسػػػة العميػػػا لألسػػػاتذة المتخصصػػػة فػػػي انداب والعمػػػـو اإلنسػػػانية فػػػي مدينػػػة الجزائػػػر إلػػػى و

 مدرسة خارج الجامعة، 
 3118جويمية سنة  02ق المواف 0231رجب عاـ  00المؤرخ في  303-18وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

والمتضمف تحويل المدرسة العميا لألساتذة المتخصصة في انداب والعموـ اإلنسانية بقسنطينة إلى مدرسة خارج 
 الجامعة،

غشػػػػت سػػػػنة  01الموافػػػػق  0221شػػػػعباف عػػػػاـ  01المػػػػؤرخ فػػػػي  312-11وبمقتضػػػػى المرسػػػػـو التنفيػػػػذي رقػػػػـ  -
 ميـ التكنولوجي بسكيكدة،والمتضمف إنشاء مدرسة خارج الجامعة لمتع 3111

غشػػػت سػػػنة  33الموافػػػق  0223رمضػػػاف عػػػاـ  33المػػػؤرخ فػػػي  210-00وبمقتضػػػى المرسػػػـو التنفيػػػذي رقػػػـ  -
 والمتضمف إنشاء مدرسة عميا لألساتذة باألغواط، 3100

، 3103مػػايو سػػنة  31الموافػػق  0222رجػػب عػػاـ  8المػػؤرخ فػػي  321-03وبمقتضػػى المرسػػـو التنفيػػذي رقػػـ  -
أكتػػػوبر سػػػنة  00الموافػػػق  0231شػػػواؿ عػػػاـ  00المػػػؤرخ فػػػي  201-18لمرسػػػـو التنفيػػػذي رقػػػـ يعػػػدؿ ويػػػتمـ ا

 والمتضمف القانوف األساسي الخاص بالموظفيف المنتميف لألسالؾ الخاصة بالتربية الوطنية،  3118
ينػػػاير سػػػنة  21الموافػػػق  0222ربيػػػع االوؿ عػػػاـ  08المػػػؤرخ فػػػي  22-02وبمقتضػػػى المرسػػػـو التنفيػػػذي رقػػػـ  -

 الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي. 3102
 يقـــــــــرر

يحدد البرنامب البيػداغوجي لنيػل شػيادة أسػتاذ التعمػيـ المتوسػل فػي المغػة اإلنجميزيػة وفقػا لممحػق ىػذا  المادة األولى:
 القرار.

العميا لألساتذة، كل في ما يخصو، بتطبيق يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدراء المدارس  :3المـادة 
 ىذا القرار الذي ينشر في النشرة الرسمية لوزارة التعميـ العالي والبحث العممي.

 3102أكتوبر 10 حرر بالجزائر في                                                                                         
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                               

 األستاذ دمحم مباركي                                                                        
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 الملحق: البرنامج البٌداغوجً للسنة األولى لغة انجلٌزٌة لنٌل شهادة أستاذ التعلٌم المتوسط
 

 المجموع ية(أعماؿ )موجية/تطبيق دروس معامالت الحجـ الساعي السنوي  الحجـ الساعي األسبوعي )الساعات( المقاييس
 2 021.1 2.2 2.1 0.2 0كتابة 
 3 11.1 2.1 0.2 0.2 0نحو 

 3 11.1 2.1 0.2 0.2 0تقنيات القراءة 
ستماع   2 021.1 2.2 2.1 0.2 0تحدث وا 
 0 21.1 0.2  0.2 0عمـ األصوات 
 0 21.1 0.2  0.2 0مدخل لمسانيات 

 0 21.1 0.2  0.2 0مدخل لمحضارة الغربية وأدب 
 0 21.1 0.2  0.2 يةفرنس

 0 21.1 0.2  0.2 تكنولوجيا اإلعالـ اإلتصاؿ
 01 721.1 33.2 1.1 02.2 المجموع

 



    3102-الثالثً الرابع                                                          سمٌة للتعلٌم العالً والبحث العلمً                            النشرة الر 30

 

 الملحق: البرنامج البٌداغوجً للسنة الثانٌة لغة انجلٌزٌة لنٌل شهادة أستاذ التعلٌم المتوسط
 

الحجـ الساعي  الحجـ الساعي األسبوعي )الساعات( المقاييس
 المجموع أعماؿ )موجية/تطبيقية( دروس معامالت السنوي 

 2 021.1 2.2 2.1 0.2 3كتابة 
 3 11.1 2.1 0.2 0.2 3نحو 

 3 11.1 2.1 0.2 0.2 3تقنيات القراءة 
ستماع   2 021.1 2.2 2.1 0.2 3تحدث وا 
 0 21.1 0.2  0.2 3عمـ األصوات 
 0 21.1 0.2  0.2 3مدخل لمسانيات 

 0 21.1 0.2  0.2 3مدخل لمحضارة الغربية وأدب 
 0 21.1 0.2  0.2 3فرنسية 

 0 21.1 0.2  0.2 3تكنولوجيا اإلعالـ اإلتصاؿ 
 01 721.1 33.2 1.1 02.2 المجموع

 

 لنٌل شهادة أستاذ التعلٌم المتوسط الملحق: البرنامج البٌداغوجً للسنة الثالثة لغة انجلٌزٌة
 

 المجموع أعماؿ )موجية/تطبيقية( دروس معامالت جـ الساعي السنوي الح الحجـ الساعي األسبوعي )الساعات( المقاييس
 2 021 2.2 2 0.2 كتابة ونحو

ستماع وعمـ األصوات  3 11 2 0.2 0.2 تحدث وا 
 0 21 0.2  0.2 لسانيات

 0 21 0.2  0.2 نظرية وتطبيق
 0 21 0.2  0.2 مدخل إلى عمـ النفس

 0 21 0.2  0.2 ويةاإلتجاىات البيداغوجية واألنظمة الترب
 3 11 2 0.2 0.2  0أدب بريطاني وأمريكي 

 3 11 2 0.2 0.2 0حضارة بريطانية وأمريكية 
 0 21 0.2  0.2 تكنولوجيا اإلعالـ اإلتصاؿ 

 02 721 33.2 2.2 01 المجموع
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ج البيداغوجي لنيليتضمن البرنام 3102 مؤرخ في أول أكتوبر 227رقم قرار 
 شيادة أستاذ التعميم المتوسط في اإلعالم اآللي

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
سػػػبتمبر سػػػػنة  00 الموافػػػق 0222 ذي القعػػػدة عػػػاـ 1المػػػؤرخ فػػػي  203-02بمقتضػػػى المرسػػػـو الرئاسػػػي رقػػػـ  -

 والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة، 3102
 3113أكتػوبر سػنة  02الموافػق  0232شعباف عاـ  2المؤرخ في  201-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 يتضمف إنشاء شيادة معمـ التعميـ األساسي وشيادة أستاذ التعميـ الثانوي، 
ديسػػػػمبر سػػػػنة  31الموافػػػػق  0237ذي القعػػػػدة  32المػػػػؤرخ فػػػػي  111-11وبمقتضػػػػى المرسػػػػـو التنفيػػػػذي رقػػػػـ  -

 قواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا،والمحدد لمياـ المدرسة خارج الجامعة وال 3111
 3118يوليػو سػنة  02 الموافػق 0231 رجػب عػاـ 00 المػؤرخ فػي 209-18وبمقتضى المرسػوـ التنفيػذي رقػـ  -

 المتضمف تحويل المدرسة العميا لألساتذة بالقبة إلى مدرسة خارج الجامعة، و



    3102-الثالثً الرابع                                                          سمٌة للتعلٌم العالً والبحث العلمً                            النشرة الر 31

 

 3118جويمية سنة  02فق الموا 0231رجب عاـ  00المؤرخ في  303-18وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -
والمتضمف تحويل المدرسة العميا لألساتذة المتخصصة فػي انداب والعمػـو اإلنسػانية بقسػنطينة إلػى مدرسػة خػارج 

 الجامعة،
غشػػػػت سػػػػنة  01الموافػػػػق  0221شػػػػعباف عػػػػاـ  01المػػػػؤرخ فػػػػي  312-11وبمقتضػػػػى المرسػػػػـو التنفيػػػػذي رقػػػػـ  -

 عميـ التكنولوجي بسكيكدة،والمتضمف إنشاء مدرسة خارج الجامعة لمت 3111
غشػػػت سػػػنة  33الموافػػػق  0223رمضػػػاف عػػػاـ  33المػػػؤرخ فػػػي  210-00وبمقتضػػػى المرسػػػـو التنفيػػػذي رقػػػـ  -

 والمتضمف إنشاء مدرسة عميا لألساتذة باألغواط، 3100
، 3103مػػايو سػػنة  31الموافػػق  0222رجػػب عػػاـ  8المػػؤرخ فػػي  321-03وبمقتضػػى المرسػػـو التنفيػػذي رقػػـ  -

أكتػػػوبر سػػػنة  00الموافػػػق  0231شػػػواؿ عػػػاـ  00المػػػؤرخ فػػػي  201-18المرسػػػـو التنفيػػػذي رقػػػـ يعػػػدؿ ويػػػتمـ 
 والمتضمف القانوف األساسي الخاص بالموظفيف المنتميف لألسالؾ الخاصة بالتربية الوطنية،  3118

ينػػػاير سػػػنة  21الموافػػػق  0222ربيػػػع االوؿ عػػػاـ  08المػػػؤرخ فػػػي  22-02وبمقتضػػػى المرسػػػـو التنفيػػػذي رقػػػـ  -
 الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي. 3102

 يقـــــــــرر
يحػػدد البرنػػامب البيػػداغوجي لنيػػل شػػيادة أسػػتاذ التعمػػيـ المتوسػػل فػػي اإلعػػالـ انلػػي وفقػػا لممحػػق ىػػذا  المــادة األولــى:

 القرار.
عميا لألساتذة، كل في ما يخصو، بتطبيق يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدراء المدارس ال :3المـادة 

 ىذا القرار الذي ينشر في النشرة الرسمية لوزارة التعميـ العالي والبحث العممي.
 3102أكتوبر 10 حرر بالجزائر في                                                                                         

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                               
 األستاذ دمحم مباركي                                                                        

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 الملحق: البرنامج البٌداغوجً للسنة األولى إعالم آلً لنٌل شهادة أستاذ التعلٌم المتوسط

 

الحجـ الساعي  الحجـ الساعي األسبوعي )الساعات( المقاييس
 لمجموعا أعماؿ )موجية/تطبيقية( دروس معامالت السنوي 

 2 11.1 2.1 0.2 0.2 تحميل
 2 11.1 2.1 0.2 0.2 جبر

لكترونيؾ  2 11.1 2.1 0.2 0.2 كيرباء وا 
 2 11.1 2.1 0.2 0.2 0ىندسة الحواسب 

 2 021.1 2.2 2.1 0.2 0خوارزمية 
حصاء  2 11.1 2.1 0.2 0.2 إحتماالت وا 

 2 11.1 2.1 0.2 0.2 حساب شكمي ومنطق رياضي
 0 21.1 0.2  0.2 تاريخ العمـو

 0 21.1 0.2  0.2 فرنسية
 0 21.1 0.2  0.2 مدخل لعمـو التربية

 31 801.1 32.1 03.1 01.1 المجموع

 
 

 

 



    3102-الثالثً الرابع                                                          سمٌة للتعلٌم العالً والبحث العلمً                            النشرة الر 32

 

 لنٌل شهادة أستاذ التعلٌم المتوسط الملحق: البرنامج البٌداغوجً للسنة الثانٌة إعالم آلً

الحجـ الساعي  الحجـ الساعي األسبوعي )الساعات( المقاييس
 المجموع أعماؿ )موجية/تطبيقية( دروس معامالت سنوي ال

 2 11.1 2.1 0.2 0.2 تحميل عددي
 2 021.1 2.2 2.1 0.2 3خوارزمية 

 2 11.1 2.1 0.2 0.2 0أنظمة المعمومات 
 2 11.1 2.1 0.2 0.2 3ىندسة الحواسب 
 2 11.1 2.1 0.2 0.2 0نظاـ التشغيل 
 2 11.1 2.1 0.2 0.2 نظرية المغات
 2 11.1 2.1 0.2 0.2 معالجة اإلشارة

 2 11.1 2.1 0.2 0.2 عمـ النفس الطفل والمراىق
 0 21.1 0.2  0.2 0إنجميزية 

 37 801.1 32.1 02.2 02.2 المجموع
 

 الملحق: البرنامج البٌداغوجً للسنة الثالثة إعالم آلً لنٌل شهادة أستاذ التعلٌم المتوسط

الحجـ الساعي  وعي )الساعات(الحجـ الساعي األسب المقاييس
 المجموع أعماؿ )موجية/تطبيقية( دروس معامالت السنوي 

 3 21.1 0.2  0.2 3نظاـ المعمومات 
 2 021.1 2.2 0.2 0.1 0شبكات معموماتية 
 2 021.1 2.2 2.1 0.2 ترجمة البرمجيات
 2 021.1 2.2 0.2 2.1 3نظاـ التشغيل 
 2 11.1 2.1 0.2 0.2 بحث عممياتي

 3 21.1 0.2  0.2 ذكاء اصطناعي
 2 11.1 2.1  0.2  0تكنولوجيات الواب 

 0 21.1 0.2 0.2 0.2 3إنجميزية 
 3 11.1 2.1 0.2 0.2 عمـ النفس البيداغوجي 
 31 801.1 32.1 01.2 07.2 المجموع

 

 لمتوسطالملحق: البرنامج البيداغوجي للسنة الرابعة إعالم آلي لنيل شهادة أستاذ التعليم ا

الحجـ الساعي  الحجـ الساعي األسبوعي )الساعات( المقاييس
 المجموع أعماؿ )موجية/تطبيقية( دروس معامالت السنوي 

 2 11.1 2.1 0.2 0.2 3تكنولوجيات الواب 
 2 11.1 2.1 0.2 0.2 3شبكات معموماتية 

 2 11.1 2.1 0.2 0.2 برمجية موجية موضوعيا
 2 11.1 2.0 0.2 0.2 ىندسة برمجية

 3 21.1 0.2  0.2 نظـ خبيرة
 0 11.1 2.1  0.2 تعميمية

 0 21.1 0.2  0.2 تشريع مدرسي
 0 21.1 0.2  0.2 مناىب وتقويـ تربوي 

 3     تربص ميداني 
 8     مشروع
 38 121.1 08.1 7.1 03.1 المجموع

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



    3102-الثالثً الرابع                                                          سمٌة للتعلٌم العالً والبحث العلمً                            النشرة الر 33

 

 يتضمن البرنامج البيداغوجي لنيل 3102 مؤرخ في أول أكتوبر 222رقم قرار 
 شيادة أستاذ التعميم الثانوي في اإلعالم اآللي

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
سػػػبتمبر سػػػػنة  00 الموافػػػق 0222 ذي القعػػػدة عػػػاـ 1المػػػؤرخ فػػػي  203-02ـ الرئاسػػػي رقػػػـ بمقتضػػػى المرسػػػو  -

 والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة، 3102
 3113أكتػوبر سػنة  02الموافػق  0232شعباف عاـ  2المؤرخ في  201-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 يـ الثانوي، يتضمف إنشاء شيادة معمـ التعميـ األساسي وشيادة أستاذ التعم
ديسػػػػمبر سػػػػنة  31الموافػػػػق  0237ذي القعػػػػدة  32المػػػػؤرخ فػػػػي  111-11وبمقتضػػػػى المرسػػػػـو التنفيػػػػذي رقػػػػـ  -

 والمحدد لمياـ المدرسة خارج الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، 3111
 3118جويميػة سػنة  02 الموافػق 0231 رجب عاـ 00 المؤرخ في 311-18وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 المتضمف تحويل المدرسة العميا لألساتذة بالقبة إلى مدرسة خارج الجامعة، و
 3118جويمية سنة  02الموافق  0231رجب عاـ  00المؤرخ في  303-18وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

رسػة خػارج والمتضمف تحويل المدرسة العميا لألساتذة المتخصصة فػي انداب والعمػـو اإلنسػانية بقسػنطينة إلػى مد
 الجامعة،

غشػػػػت سػػػػنة  01الموافػػػػق  0221شػػػػعباف عػػػػاـ  01المػػػػؤرخ فػػػػي  312-11وبمقتضػػػػى المرسػػػػـو التنفيػػػػذي رقػػػػـ  -
 والمتضمف إنشاء مدرسة خارج الجامعة لمتعميـ التكنولوجي بسكيكدة، 3111

غشػػػت سػػػنة  33الموافػػػق  0223رمضػػػاف عػػػاـ  33المػػػؤرخ فػػػي  210-00وبمقتضػػػى المرسػػػـو التنفيػػػذي رقػػػـ  -
 والمتضمف إنشاء مدرسة عميا لألساتذة باألغواط، 3100

، 3103مػػايو سػػنة  31الموافػػق  0222رجػػب عػػاـ  8المػػؤرخ فػػي  321-03وبمقتضػػى المرسػػـو التنفيػػذي رقػػـ  -
أكتػػػوبر سػػػنة  00الموافػػػق  0231شػػػواؿ عػػػاـ  00المػػػؤرخ فػػػي  201-18يعػػػدؿ ويػػػتمـ المرسػػػـو التنفيػػػذي رقػػػـ 

 بالموظفيف المنتميف لألسالؾ الخاصة بالتربية الوطنية، والمتضمف القانوف األساسي الخاص  3118
ينػػػاير سػػػنة  21الموافػػػق  0222ربيػػػع االوؿ عػػػاـ  08المػػػؤرخ فػػػي  22-02وبمقتضػػػى المرسػػػـو التنفيػػػذي رقػػػـ  -

 الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي. 3102
 يقـــــــــرر

نيػػل شػػيادة أسػػتاذ التعمػػيـ الثػػانوي فػػي اإلعػػالـ انلػػي وفقػػا لممحػػق ىػػذا : يحػػدد البرنػػامب البيػػداغوجي ل المػػادة األولػػى
 القرار.

: يكمػػف المػػدير العػػاـ لمتعمػػيـ والتكػػويف العػػالييف ومػػدراء المػػدارس العميػػا لألسػػاتذة، كػػل فػػي مػػا يخصػػو،  13المػػػادة 
 ي.بتطبيق ىذا القرار الذي ينشر في النشرة الرسمية لوزارة التعميـ العالي والبحث العمم

 3102أكتوبر  10 حرر بالجزائر في                                                                                         
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                               

 األستاذ دمحم مباركي                                                                        
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 لنيل شيادة أستاذ التعميم الثانوي  ولى إعالم آليالممحق: البرنامج البيداغوجي لمسنة األ 

الحجـ الساعي  الحجـ الساعي األسبوعي )الساعات( المقاييس
 المجموع أعماؿ )موجية/تطبيقية( دروس معامالت السنوي 

 2 11.1 2.1 0.2 0.2 تحميل
 2 11.1 2.1 0.2 0.2 جبر

لكترونيؾ  2 11.1 2.1 0.2 0.2 كيرباء وا 
 2 11.1 2.1 0.2 0.2 0سب ىندسة الحوا
 2 021.1 2.2 2.1 0.2 0خوارزمية 

حصاء  2 11.1 2.1 0.2 0.2 إحتماالت وا 
 2 11.1 2.1 0.2 0.2 حساب شكمي ومنطق رياضي

 0 21.1 0.2  0.2 تاريخ العمـو
 0 21.1 0.2  0.2 فرنسية

 0 21.1 0.2  0.2 مدخل لعمـو التربية
 31 801.1 32.1 03.1 01.1 المجموع

 

 لنيل شيادة أستاذ التعميم الثانوي  الممحق: البرنامج البيداغوجي لمسنة الثانية إعالم آلي

الحجـ الساعي  الحجـ الساعي األسبوعي )الساعات( المقاييس
 المجموع )موجية/تطبيقية(  أعماؿ دروس معامالت السنوي 

 2 11.1 2.1 0.2 0.2 تحميل عددي
 2 021.1 2.2 2.1 0.2 3خوارزمية 

 2 11.1 2.1 0.2 0.2 0أنظمة المعمومات 
 2 11.1 2.1 0.2 0.2 3ىندسة الحواسب 
 2 11.1 2.1 0.2 0.2 0نظاـ التشغيل 
 2 11.1 2.1 0.2 0.2 نظرية المغات
 2 11.1 2.1 0.2 0.2 معالجة اإلشارة

 2 11.1 2.1 0.2 0.2 عمـ النفس الطفل والمراىق
 0 21.1 0.2  0.2 0إنجميزية 

 37 801.1 33.2 02.2 02.2 لمجموعا
 

 لنيل شيادة أستاذ التعميم الثانوي  الممحق: البرنامج البيداغوجي لمسنة الثالثة إعالم آلي

الحجـ الساعي  الحجـ الساعي األسبوعي )الساعات( المقاييس
 المجموع أعماؿ )موجية/تطبيقية( دروس معامالت السنوي 

 3 21.1 0.2  0.2 3نظاـ المعمومات 
 2 021.1 2.2 0.2 2.1 0شبكات معموماتية 
 2 021.1 2.2 2.1 0.2 ترجمة البرمجيات
 2 021.1 2.2 0.2 2.1 3نظاـ التشغيل 
 2 11.1 2.1 0.2 0.2 بحث عممياتي

 3 21.1 0.2  0.2 ذكاء اصطناعي
 2 11.1 2.1 0.2 0.2  0تكنولوجيات الواب 

 0 21.1 0.2  0.2 3إنجميزية 
 3 11.1 2.1 0.2 0.2 البيداغوجي  عمـ النفس

 31 801.1 32.1 01.2 07.2 المجموع
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 لنيل شيادة أستاذ التعميم الثانوي  الممحق: البرنامج البيداغوجي لمسنة الرابعة إعالم آلي

الحجـ الساعي  الحجـ الساعي األسبوعي )الساعات( المقاييس
 عالمجمو  أعماؿ )موجية/تطبيقية( دروس معامالت السنوي 

 2 11.1 2.1 0.2 0.2 3تكنولوجيات الواب 
 2 11.1 2.1 0.2 0.2 3شبكات معموماتية 

 2 11.1 2.1 0.2 0.2 برمجية موجية موضوعيا
 2 11.1 2.1 0.2 0.2 ىندسة برمجية

 3 21.1 0.2  0.2 نظـ خبيرة
 2 11.1 2.1 0.2 0.2 قواعد بيانات متقدمة

 0 21.1 0.2  0.2 تعميمية
 0 21.1 0.2  0.2 قويـ تربوي مناىب وت

 33 181.1 01.2 2.2 03.1 المجموع
 

 الممحق: البرنامج البيداغوجي لمسنة الخامسة إعالم آلي لنيل شيادة أستاذ التعميم الثانوي 

 المجموع أعماؿ )موجية/تطبيقية( دروس معامالت الحجـ الساعي السنوي  الحجـ الساعي األسبوعي )الساعات( المقاييس
 2 11.1 2.1 0.2 0.2 قنيات معموماتية متقدمةت

 2 11.1 2.1 0.2 0.2 مراجعة شكمية
 3 21.1 0.2  0.2 إدارة المشاريع
 2 11.1 2.1 0.2 0.2 أمف معموماتي
 0 21.1 0.2  0.2 تشريع مدرسي

 8     مشروع
 3     تربص ميداني

 33 271.1 03.1 2.2 2.2 المجموع
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يتضمن البرنامج البيداغوجي لنيل 3102 مؤرخ في أول أكتوبر 228رقم قرار 
 شيادة أستاذ التعميم الثانوي في الفمسفة

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
سػػػبتمبر سػػػػنة  00 الموافػػػق 0222 ذي القعػػػدة عػػػاـ 1المػػػؤرخ فػػػي  203-02بمقتضػػػى المرسػػػـو الرئاسػػػي رقػػػـ  -

 ضمف تعييف أعضاء الحكومة،والمت 3102
 3113أكتػوبر سػنة  02الموافػق  0232شعباف عاـ  2المؤرخ في  201-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 يتضمف إنشاء شيادة معمـ التعميـ األساسي وشيادة أستاذ التعميـ الثانوي، 
ديسػػػػمبر سػػػػنة  31 الموافػػػػق 0237ذي القعػػػػدة  32المػػػػؤرخ فػػػػي  111-11وبمقتضػػػػى المرسػػػػـو التنفيػػػػذي رقػػػػـ  -

 والمحدد لمياـ المدرسة خارج الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، 3111
 3118يوليػو سػنة  02 الموافػق 0231 رجػب عػاـ 00 المػؤرخ فػي 000-18وبمقتضى المرسػوـ التنفيػذي رقػـ  -

دينػػػة الجزائػػػر إلػػػى المتضػػػمف تحويػػػل المدرسػػػة العميػػػا لألسػػػاتذة المتخصصػػػة فػػػي انداب والعمػػػـو اإلنسػػػانية فػػػي مو
 مدرسة خارج الجامعة، 

 3118جويمية سنة  02الموافق  0231رجب عاـ  00المؤرخ في  303-18وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -
 ،والمتضمف تحويل المدرسة العميا لألساتذة المتخصصة في انداب والعمـو اإلنسانية بقسنطينة إلى مدرسة خارج الجامعة



    3102-الثالثً الرابع                                                          سمٌة للتعلٌم العالً والبحث العلمً                            النشرة الر 36

 

غشػػػػت سػػػػنة  01الموافػػػػق  0221شػػػػعباف عػػػػاـ  01المػػػػؤرخ فػػػػي  312-11فيػػػػذي رقػػػػـ وبمقتضػػػػى المرسػػػػـو التن -
 والمتضمف إنشاء مدرسة خارج الجامعة لمتعميـ التكنولوجي بسكيكدة، 3111

غشػػػت سػػػنة  33الموافػػػق  0223رمضػػػاف عػػػاـ  33المػػػؤرخ فػػػي  210-00وبمقتضػػػى المرسػػػـو التنفيػػػذي رقػػػـ  -
 غواط،والمتضمف إنشاء مدرسة عميا لألساتذة باأل 3100

، 3103مػػايو سػػنة  31الموافػػق  0222رجػػب عػػاـ  8المػػؤرخ فػػي  321-03وبمقتضػػى المرسػػـو التنفيػػذي رقػػـ  -
أكتػػػوبر سػػػنة  00الموافػػػق  0231شػػػواؿ عػػػاـ  00المػػػؤرخ فػػػي  201-18يعػػػدؿ ويػػػتمـ المرسػػػـو التنفيػػػذي رقػػػـ 

 ربية الوطنية، والمتضمف القانوف األساسي الخاص بالموظفيف المنتميف لألسالؾ الخاصة بالت 3118
ينػػػاير سػػػنة  21الموافػػػق  0222ربيػػػع االوؿ عػػػاـ  08المػػػؤرخ فػػػي  22-02وبمقتضػػػى المرسػػػـو التنفيػػػذي رقػػػـ  -

 الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي. 3102
 يقـــــــــرر

 مسفة وفقا لممحق ىذا القرار.: يحدد البرنامب البيداغوجي لنيل شيادة أستاذ التعميـ الثانوي في الف المادة األولى
: يكمػػف المػػدير العػػاـ لمتعمػػيـ والتكػػويف العػػالييف ومػػدراء المػػدارس العميػػا لألسػػاتذة، كػػل فػػي مػػا يخصػػو،  13المػػػادة 

 بتطبيق ىذا القرار الذي ينشر في النشرة الرسمية لوزارة التعميـ العالي والبحث العممي.
 3102أكتوبر  10 حرر بالجزائر في                                                                                         

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                               
 األستاذ دمحم مباركي                                                                        

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 الممحق: البرنامج البيداغوجي لمسنة األولى فمسفة لنيل شيادة أستاذ التعميم الثانوي 

 المجموع أعماؿ)موجية/تطبيقية( دروس معامالت الحجـ الساعي السنوي  الحجـ الساعي األسبوعي )الساعات( لمقاييسا
 2 11.1 2.1 0.2 0.2 الفكر الشرقي القديـ

 2 11.1 2.1 0.2 0.2 الفمسفة اليونانية
 2 11.1 2.1 0.2 0.2 المنطق الصوري 

 2 11.1 2.1 0.2 0.2 عمـ اإلجتماع العاـ
 2 11.1 2.1 0.2 0.2 عمـ النفس العاـ

 3 21.1 0.2  0.2 مدخل إلى عمـو التربية
 3 21.1 0.2  0.2 تاريخ التربية

TIC  0.2 0.2 21.1 3 
 3 21.1 0.2 0.2  النصوص الفمسفية الفرنسية )ترجمة(

 3 21.1 0.2 0.2  النصوص الفمسفية باإلنجميزية )ترجمة(
 31 721.1 33.2 03.1 01.2 المجموع

 

 لنيل شيادة أستاذ التعميم الثانوي  الممحق: البرنامج البيداغوجي لمسنة الثانية فمسفة

 المجموع أعماؿ موجية/تطبيقية( دروس معامالت الحجـ الساعي السنوي  الحجـ الساعي األسبوعي )الساعات( المقاييس
 2 11.1 2.1 0.2 0.2 عمـ الكالـ

 2 11.1 2.1 0.2 0.2 الفمسفة اإلسالمية

 2 11.1 2.1 0.2 0.2 فمسفة أوروبية وسيطة

 2 11.1 2.1 0.2 0.2 فمسفة األخالؽ

 2 11.1 2.1 0.2 0.2 عمـ نفس الطفل والمراىق
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 3 21.1 0.2 0.2  الرياضيات
TIC  0.2 0.2 21.1 3 

 3 21.1 0.2 0.2  النصوص الفمسفية الفرنسية )ترجمة(

 3 21.1 0.2 0.2  ترجمة(النصوص الفمسفية باإلنجميزية )

 32 721.1 30.1 02.2 2.2 المجموع
 

 لنيل شيادة أستاذ التعميم الثانوي  الممحق: البرنامج البيداغوجي لمسنة الثالثة فمسفة
 المجموع أعماؿ)موجية/تطبيقية( دروس معامالت الحجـ الساعي السنوي  الحجـ الساعي األسبوعي )الساعات( المقاييس

 2 021.1 2.2 0.2 2.1 غربية الحديثةالفمسفة ال
 2 11.1 2.1 0.2 0.2 المنطق الرياضي
 2 11.1 2.1 0.2 0.2 الفمسفة السياسية

 2 11.1 2.1 0.2 0.2 تاريخ العمـ
 2 11.1 2.1 0.2 0.2 عمـ النفس التربوي 

TIC  0.2 0.2 21.1 3 
 3 21.1 0.2 0.2  النصوص الفمسفية الفرنسية )ترجمة( 

 3 21.1 0.2 0.2  الفمسفية باإلنجميزية )ترجمة(النصوص 
 30 721.1 30.1 03.1 1.1 المجموع

 

 لنيل شيادة أستاذ التعميم الثانوي  البيداغوجي لمسنة الرابعة فمسفة الممحق: البرنامج

 المجموع أعماؿ)موجية/تطبيقية( دروس معامالت الحجـ الساعي السنوي  الحجـ الساعي األسبوعي )الساعات( المقاييس
 2 11.1 2.1 0.2 0.2 عمـ الجماؿ

 2 11.1 2.1 0.2 0.2 فمسفة العمـو ومناىجيا
 2 11.1 2.1 0.2 0.2 فمسفة المغة

 2 021.1 2.2 0.2 2.1 فمسفة غربية معاصرة
 2 11.1 2.1 0.2 0.2 فكر عربي إسالمي معاصر

 3 21.1 0.2 0.2  منيجية البحث
 2 11.1 2.1 0.2 0.2 فمسفة التربية

 3 21.1 0.2 0.2  النصوص الفمسفية الفرنسة )ترجمة(
 3 21.1 0.2 0.2  النصوص الفمسفية باإلنجميزية )ترجمة(

 31 231.1 32.1 02.2 01.2 المجموع
 

 الممحق: البرنامج البيداغوجي لمسنة الخامسة فمسفة لنيل شيادة أستاذ التعميم الثانوي 

 المجموع أعماؿ )موجية/تطبيقية( دروس معامالت الحجـ الساعي السنوي  الساعات(الحجـ الساعي األسبوعي ) المقاييس
 2 11.1 2.1 0.2 0.2 فمسفة التاريخ 
 2 11.1 2.1 0.2 0.2 الفكر الجزائري 

 3 11.1 2.1 0.2 0.2 المناىب التعميمية
 2 11.1 2.1 0.2 0.2 التعميمية الخاصة
 3 21.1 0.2  0.2 التشريع المدرسي

 2     لمذكرةا
 3     التربص

 08 211.1 02.2 7.1 2.2 المجموع
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 يتضمن البرنامج البيداغوجي لنيل 3102 مؤرخ في أول أكتوبر 221رقم قرار 
 أستاذ التعميم اإلبتدائي في المغة العربية شيادة

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
سػػػبتمبر سػػػػنة  00 الموافػػػق 0222 ذي القعػػػدة عػػػاـ 1المػػػؤرخ فػػػي  203-02بمقتضػػػى المرسػػػـو الرئاسػػػي رقػػػـ  -

 والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة، 3102
 3113أكتػوبر سػنة  02الموافػق  0232عاـ  شعباف 2المؤرخ في  201-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 يتضمف إنشاء شيادة معمـ التعميـ األساسي وشيادة أستاذ التعميـ الثانوي، 
ديسػػػػمبر سػػػػنة  31الموافػػػػق  0237ذي القعػػػػدة  32المػػػػؤرخ فػػػػي  111-11وبمقتضػػػػى المرسػػػػـو التنفيػػػػذي رقػػػػـ  -

 ا وسيرىا،والمحدد لمياـ المدرسة خارج الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمي 3111
 3118يوليػو سػنة  02 الموافػق 0231 رجػب عػاـ 00 المػؤرخ فػي 000-18وبمقتضى المرسػوـ التنفيػذي رقػـ  -

المتضػػػمف تحويػػػل المدرسػػػة العميػػػا لألسػػػاتذة المتخصصػػػة فػػػي انداب والعمػػػـو اإلنسػػػانية فػػػي مدينػػػة الجزائػػػر إلػػػى و
 مدرسة خارج الجامعة، 

 3118جويمية سنة  02الموافق  0231رجب عاـ  00رخ في المؤ  303-18وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -
والمتضمف تحويل المدرسة العميا لألساتذة المتخصصة فػي انداب والعمػـو اإلنسػانية بقسػنطينة إلػى مدرسػة خػارج 

 الجامعة،
غشػػػػت سػػػػنة  01الموافػػػػق  0221شػػػػعباف عػػػػاـ  01المػػػػؤرخ فػػػػي  312-11وبمقتضػػػػى المرسػػػػـو التنفيػػػػذي رقػػػػـ  -

 نشاء مدرسة خارج الجامعة لمتعميـ التكنولوجي بسكيكدة،والمتضمف إ 3111
غشػػػت سػػػنة  33الموافػػػق  0223رمضػػػاف عػػػاـ  33المػػػؤرخ فػػػي  210-00وبمقتضػػػى المرسػػػـو التنفيػػػذي رقػػػـ  -

 والمتضمف إنشاء مدرسة عميا لألساتذة باألغواط، 3100
، 3103مػػايو سػػنة  31الموافػػق  0222رجػػب عػػاـ  8المػػؤرخ فػػي  321-03وبمقتضػػى المرسػػـو التنفيػػذي رقػػـ  -

أكتػػػوبر سػػػنة  00الموافػػػق  0231شػػػواؿ عػػػاـ  00المػػػؤرخ فػػػي  201-18يعػػػدؿ ويػػػتمـ المرسػػػـو التنفيػػػذي رقػػػـ 
 والمتضمف القانوف األساسي الخاص بالموظفيف المنتميف لألسالؾ الخاصة بالتربية الوطنية،  3118

ينػػػاير سػػػنة  21الموافػػػق  0222ربيػػػع األوؿ عػػػاـ  08المػػػؤرخ فػػػي  22-02وبمقتضػػػى المرسػػػـو التنفيػػػذي رقػػػـ  -
 الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي. 3102

 يقـــــــــرر
يحػػدد البرنػػامب البيػػداغوجي لنيػػل شػػيادة أسػػتاذ التعمػػيـ اإلبتػػدائي فػػي المغػػة العربيػػة وفقػػا لممحػػق ىػػذا  المــادة األولــى:

 القرار.
يف العالييف ومدراء المدارس العميا لألساتذة، كل في ما يخصو، بتطبيق يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكو  :3المـادة 

 ىذا القرار الذي ينشر في النشرة الرسمية لوزارة التعميـ العالي والبحث العممي.
 

 3102رأكتوب 10 حرر بالجزائر في                                                                                         
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                               

 األستاذ دمحم مباركي                                                                        
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ



    3102-الثالثً الرابع                                                          سمٌة للتعلٌم العالً والبحث العلمً                            النشرة الر 39

 

 لنيل شيادة أستاذ التعميم اإلبتدائي الممحق: البرنامج البيداغوجي لمسنة األولى لغة عربية

الحجـ الساعي  الحجـ الساعي األسبوعي )الساعات( المقاييس
 المجموع أعماؿ )موجية/تطبيقية( دروس معامالت السنوي 

 3 11  0.2 0.2 نحو وصرؼ
 0 21  0.2  لسانيات

 3 11  0.2 0.2 أدب
 2 021  2.1 0.2 رياضيات

 3 11  0.2 0.2 فيزياء
 0 21  0.2  عمـ النبات

 0 21   0.2 تاريخ
 0 21   0.2 عمـو التربية
 0 21  0.2  تربية بدنية

 0 21  0.2  المغة االجنبية
 02 721 33.2 02.2 1.1 المجموع

 

 لنيل شيادة أستاذ التعميم اإلبتدائي الممحق: البرنامج البيداغوجي لمسنة الثانية لغة عربية

الحجـ الساعي  الحجـ الساعي األسبوعي )الساعات( المقاييس
 المجموع أعماؿ )موجية/تطبيقية( دروس معامالت السنوي 

 3 11.1  0.2 0.2 نقد
 3 11.1  0.2 0.2 عروض/بالغة

 0 21.1   0.2 ¹(** تربية مدنية )س(²*تربية دينية )س
 2 021.1  2.1 0.2 رياضيات
 3 11.1  0.2 0.2 كيمياء

 0 21.1  0.2  عمـ الحيواف
 0 21.1   0.2 جغرافيا

 3 11.1  0.2 0.2 عمـ نفس الطفل
 0 21.1  0.2  فنوف 

TICE  0.2  21.1 0 
 07 231.1 32 02.2 01.2 المجموع

 س= سداسي
 

 لنيل شيادة أستاذ التعميم اإلبتدائي الممحق: البرنامج البيداغوجي لمسنة الثالثة لغة عربية

الحجـ الساعي  الحجـ الساعي األسبوعي )الساعات( المقاييس
 المجموع أعماؿ موجية/تطبيقية( دروس معامالت السنوي 

مالء )س  3 11.1 2.11 ..0 0.2 (¹نحو وصرؼ وا 
 0 21.1 0.21 0.2  (¹تعميمة القواعد واإلمالء )س

 3 11.1 2.11 0.2 0.2 (¹نصوص وتعميمية النصوص )س

 3 11.1 2.11 0.2 0.2 (¹تعميمية الرياضيات )س
 3 11.1 2.11 0.2 0.2 (¹جيولوجيا )س

 3 11.1 2.11 0.2 0.2 (¹عمـ النفس التربوي )س
 3 11.1 2.11 0.2 0.2 ( ²المناىب التعميمية )س
 0 21.1 0.21 0.2  (²تشريع مدرسي )س

 3     تدريب ميداني في المدارس اإلبتدائية
 0  ²س 2.2 - ¹س 07.2 مذكرة التدريب الميداني

 02 721.1  المجموع
    س = سداسي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                          



    3102-الثالثً الرابع                                                          سمٌة للتعلٌم العالً والبحث العلمً                            النشرة الر 40

 

 يتضمن البرنامج البيداغوجي لنيل 3102 مؤرخ في أول أكتوبر 221رقم قرار 
 شيادة أستاذ التعميم الثانوي في المغة واألدب العربي

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
سػػػبتمبر سػػػػنة  00 الموافػػػق 0222 ذي القعػػػدة عػػػاـ 1المػػػؤرخ فػػػي  203-02بمقتضػػػى المرسػػػـو الرئاسػػػي رقػػػـ  -

 والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة، 3102
 3113أكتػوبر سػنة  02الموافػق  0232شعباف عاـ  2المؤرخ في  201-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 يتضمف إنشاء شيادة معمـ التعميـ األساسي وشيادة أستاذ التعميـ الثانوي، 
ديسػػػػمبر سػػػػنة  31الموافػػػػق  0237ذي القعػػػػدة  32المػػػػؤرخ فػػػػي  111-11قتضػػػػى المرسػػػػـو التنفيػػػػذي رقػػػػـ وبم -

 والمحدد لمياـ المدرسة خارج الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، 3111
 3118يوليػو سػنة  02 الموافػق 0231 رجػب عػاـ 00 المػؤرخ فػي 000-18وبمقتضى المرسػوـ التنفيػذي رقػـ  -

يػػػل المدرسػػػة العميػػػا لألسػػػاتذة المتخصصػػػة فػػػي انداب والعمػػػـو اإلنسػػػانية فػػػي مدينػػػة الجزائػػػر إلػػػى المتضػػػمف تحو و
 مدرسة خارج الجامعة، 

 3118جويمية سنة  02الموافق  0231رجب عاـ  00المؤرخ في  303-18وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -
عمػـو اإلنسػانية بقسػنطينة إلػى مدرسػة خػارج والمتضمف تحويل المدرسة العميا لألساتذة المتخصصة فػي انداب وال

 الجامعة،
غشػػػػت سػػػػنة  01الموافػػػػق  0221شػػػػعباف عػػػػاـ  01المػػػػؤرخ فػػػػي  312-11وبمقتضػػػػى المرسػػػػـو التنفيػػػػذي رقػػػػـ  -

 والمتضمف إنشاء مدرسة خارج الجامعة لمتعميـ التكنولوجي بسكيكدة، 3111
غشػػػت سػػػنة  33الموافػػػق  0223 رمضػػػاف عػػػاـ 33المػػػؤرخ فػػػي  210-00وبمقتضػػػى المرسػػػـو التنفيػػػذي رقػػػـ  -

 والمتضمف إنشاء مدرسة عميا لألساتذة باألغواط، 3100
، 3103مػػايو سػػنة  31الموافػػق  0222رجػػب عػػاـ  8المػػؤرخ فػػي  321-03وبمقتضػػى المرسػػـو التنفيػػذي رقػػـ  -

أكتػػػوبر سػػػنة  00الموافػػػق  0231شػػػواؿ عػػػاـ  00المػػػؤرخ فػػػي  201-18يعػػػدؿ ويػػػتمـ المرسػػػـو التنفيػػػذي رقػػػـ 
 المتضمف القانوف األساسي الخاص بالموظفيف المنتميف لألسالؾ الخاصة بالتربية الوطنية، و  3118

ينػػػاير سػػػنة  21الموافػػػق  0222ربيػػػع األوؿ عػػػاـ  08المػػػؤرخ فػػػي  22-02وبمقتضػػػى المرسػػػـو التنفيػػػذي رقػػػـ  -
 الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي. 3102

 يقـــــــــرر
: يحدد البرنامب البيداغوجي لنيل شػيادة أسػتاذ التعمػيـ اإلبتػدائي فػي المغػة واألدب العربػي وفقػا لممحػق ىالمادة األول

 ىذا القرار.
: يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدراء المدارس العميا لألساتذة، كل في ما يخصو، بتطبيق 3المـادة 

 لوزارة التعميـ العالي والبحث العممي. ىذا القرار الذي ينشر في النشرة الرسمية
 

 3102أكتوبر 10 حرر بالجزائر في                                                                                         
 التعميم العالي والبحث العممي  وزير                                                                                              

 األستاذ دمحم مباركي                                                                        
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 



    3102-الثالثً الرابع                                                          سمٌة للتعلٌم العالً والبحث العلمً                            النشرة الر 41

 

 لنيل شيادة أستاذ التعميم الثانوي  لممحق: البرنامج البيداغوجي لمسنة األولى لغة عربيةا

الحجـ الساعي  الحجـ الساعي األسبوعي )الساعات( المقاييس
 المجموع أعماؿ )موجية/تطبيقية( دروس معامالت السنوي 

 3 90.0  0.2 0.2 األدب الجاىمي وصدر اإلسالـ وأموي 
 3 90.0  0.2 1.3 لقديـالنقد العربي ا

 3 45.0  0.2  العروض وموسيقى الشعر
 2 45.0  1.3  -عمـ المعاني –البالغة العربية 
 3 90.0  0.2 0.2 النحو العربي

 2 45.0  0.2  الصرؼ العربي
 3 90.0  1.3 0.2 مدخل إلى المسانيات العامة

 2 45.0  1.3  فقو المغة العربية
 0 45.0   1.3 ميةالحضارة العربية اإلسال

 0 45.0   1.3 عمـو إسالمية
 1 45.0  0.2  فنيات التعبير واإللقاء
 1 45.0   1.3 مدخل إلى عمـو التربية

 TICE  1.3  45.0 1  مكتبية متقدمة
 1 45.0  1.3  لغة أجنبية

 11 810.0 27 16.3 10.3 المجموع
 

 لنيل شيادة أستاذ التعميم الثانوي  عربيةالممحق: البرنامج البيداغوجي لمسنة الثانية لغة 

الحجـ الساعي  الحجـ الساعي األسبوعي )الساعات( المقاييس
 المجموع أعماؿ )موجية/تطبيقية( دروس معامالت السنوي 

 2 11.1  0.2 0.2 األدب العباسي
 2 11.1  0.2 0.2 األدب األندلسي والمغربي
 0 21.1  0.2  منيجية البحث العممي

 3 21.1  0.2  -عمـ البياف والبديع-بالغة العربيةال
 3 21.1  0.2  الصرؼ العربي
 2 11.1  0.2 0.2 النحو العربي

 3 21.1  0.2  الصوتيات العربية
 3 21.1  0.2  عمـ الداللة التطبيقي
 0 21.1   0.2 عمـ النفس التربوي 

 0 21.1   0.2 تاريخ الجزائر الحديث
 TICE  0.2  21.1 0  مكتبية متقدمة

 0 21.1  0.2  لغة اجنبية
 33 721.1 33.2 01.1 2.2 المجموع

 

 لنيل شيادة أستاذ التعميم الثانوي  الممحق: البرنامج البيداغوجي لمسنة الثالثة لغة عربية

الحجـ الساعي  الحجـ الساعي األسبوعي )الساعات( المقاييس 
 المجموع (أعماؿ )موجية/تطبيقية دروس معامالت السنوي 

 2 11.1  0.2 0.2 أدب جزائري حديث ومعاصر
 2 11.1  0.2 0.2 نقد حديث ومعاصر

 2 11.1  0.2 0.2 األدب الحديث والمعاصر
 2 11.1  0.2 0.2 النحو العربي
 3 21.1   0.2 مدارس لسانية
 3 21.1   0.2 أصوؿ النحو
 3 21.1   0.2 تعميميات المغة



    3102-الثالثً الرابع                                                          سمٌة للتعلٌم العالً والبحث العلمً                            النشرة الر 42

 

 0 21.1  0.2  ترجمة النصوص
 0 21.1   0.2 أدب األطفاؿ

TICE 0 21.1  0.2  بيئات التعميـ اإللكتروني 
 0 21.1  0.2  لغة اجنبية

 33 721.1 33.2 01.2 03.1 المجموع
       

 لنيل شيادة أستاذ التعميم الثانوي  الممحق: البرنامج البيداغوجي لمسنة الرابعة لغة عربية

الحجـ الساعي  عي )الساعات(الحجـ الساعي األسبو  المقاييس 
 المجموع أعماؿ )موجية/تطبيقية( دروس معامالت السنوي 

 2 11.1  0.2 0.2 الثقافة ش واألدب ش الجزائري 
 3 21.1   0.2 مدارس نقدية معاصرة

 2 11.1  0.2 0.2 أدب مقارف 
 3 21.1   0.2 نظرية األدب
 3 21.1   0.2 النحو الوظيفي
 3 21.1  0.2  -و الجملنح -النحو العربي
 3 21.1  0.2  المعجميات

 3 21.1  0.2  تحميل الخطاب
 0 21.1  0.2  المناىب التعميمية والتقويـ التربوي 

 0 21.1   0.2 مسرح مدرسي
 31 121.1 08 1.1 1.1 المجموع

       
 عميم الثانوي لنيل شيادة أستاذ الت الممحق: البرنامج البيداغوجي لمسنة الخامسة لغة عربية

الحجـ الساعي  الحجـ الساعي األسبوعي )الساعات( المقاييس 
 المجموع أعماؿ )موجية/تطبيقية( دروس معامالت السنوي 

 3 21.1   0.2 السيميولوجيا
 3 21.1  0.2  عمـ األسموب
 3 21.1  0.2  لسانيات النص
 3 21.1  0.2  عمـ المصطمح

 3 21.1  0.2  تعميميات المغة العربية
 3 21.1  0.2  تعميميات النص األدبي

 3 21.1   0.2 تشريع مدرسي
 3     التدريب الميداني

 2     مذكرة التخرج
 08 201.1 01.2 2.2 2.1 المجموع

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يتضمن البرنامج البيداغوجي لنيل 3102 مؤرخ في أول أكتوبر 220رقم قرار 
 أستاذ التعميم المتوسط في المغة واألدب العربيشيادة 

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
سػػػبتمبر سػػػػنة  00 الموافػػػق 0222 ذي القعػػػدة عػػػاـ 1المػػػؤرخ فػػػي  203-02بمقتضػػػى المرسػػػـو الرئاسػػػي رقػػػـ  -

 والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة، 3102
 3113أكتػوبر سػنة  02الموافػق  0232باف عاـ شع 2المؤرخ في  201-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 يتضمف إنشاء شيادة معمـ التعميـ األساسي وشيادة أستاذ التعميـ الثانوي، 
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ديسػػػػمبر سػػػػنة  31الموافػػػػق  0237ذي القعػػػػدة  32المػػػػؤرخ فػػػػي  111-11وبمقتضػػػػى المرسػػػػـو التنفيػػػػذي رقػػػػـ  -
 يميا وسيرىا،والمحدد لمياـ المدرسة خارج الجامعة والقواعد الخاصة بتنظ 3111

 3118يوليػو سػنة  02 الموافػق 0231 رجػب عػاـ 00 المػؤرخ فػي 000-18وبمقتضى المرسػوـ التنفيػذي رقػـ  -
المتضػػػمف تحويػػػل المدرسػػػة العميػػػا لألسػػػاتذة المتخصصػػػة فػػػي انداب والعمػػػـو اإلنسػػػانية فػػػي مدينػػػة الجزائػػػر إلػػػى و

 مدرسة خارج الجامعة، 
 3118جويمية سنة  02الموافق  0231رجب عاـ  00لمؤرخ في ا 303-18وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

والمتضمف تحويل المدرسة العميا لألساتذة المتخصصة فػي انداب والعمػـو اإلنسػانية بقسػنطينة إلػى مدرسػة خػارج 
 الجامعة،

غشػػػػت سػػػػنة  01الموافػػػػق  0221شػػػػعباف عػػػػاـ  01المػػػػؤرخ فػػػػي  312-11وبمقتضػػػػى المرسػػػػـو التنفيػػػػذي رقػػػػـ  -
 ف إنشاء مدرسة خارج الجامعة لمتعميـ التكنولوجي بسكيكدة،والمتضم 3111

غشػػػت سػػػنة  33الموافػػػق  0223رمضػػػاف عػػػاـ  33المػػػؤرخ فػػػي  210-00وبمقتضػػػى المرسػػػـو التنفيػػػذي رقػػػـ  -
 والمتضمف إنشاء مدرسة عميا لألساتذة باألغواط، 3100

، 3103مػػايو سػػنة  31 الموافػػق 0222رجػػب عػػاـ  8المػػؤرخ فػػي  321-03وبمقتضػػى المرسػػـو التنفيػػذي رقػػـ  -
أكتػػػوبر سػػػنة  00الموافػػػق  0231شػػػواؿ عػػػاـ  00المػػػؤرخ فػػػي  201-18يعػػػدؿ ويػػػتمـ المرسػػػـو التنفيػػػذي رقػػػـ 

 والمتضمف القانوف األساسي الخاص بالموظفيف المنتميف لألسالؾ الخاصة بالتربية الوطنية،  3118
ينػػػاير سػػػنة  21الموافػػػق  0222اـ ربيػػػع األوؿ عػػػ 08المػػػؤرخ فػػػي  22-02وبمقتضػػػى المرسػػػـو التنفيػػػذي رقػػػـ  -

 الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي. 3102
 يقـــــــــرر

: يحدد البرنامب البيداغوجي لنيػل شػيادة أسػتاذ التعمػيـ المتوسػل فػي المغػة واألدب العربػي وفقػا لممحػق المادة األولى
 ىذا القرار.

والتكويف العالييف ومدراء المدارس العميا لألساتذة، كل في ما يخصو، بتطبيق  يكمف المدير العاـ لمتعميـ :3المـادة 
 ىذا القرار الذي ينشر في النشرة الرسمية لوزارة التعميـ العالي والبحث العممي.

 3102أكتوبر  10 حرر بالجزائر في                                                                                         
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                               

 األستاذ دمحم مباركي                                                                        
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 لنيل شيادة أستاذ التعميم المتوسط الممحق: البرنامج البيداغوجي لمسنة األولى لغة عربية

 المقاييس
الحجـ الساعي  الحجـ الساعي األسبوعي )الساعات(

 امالتمع السنوي 
 المجموع أعماؿ )موجية/تطبيقية( دروس

 3 90.0  0.2 0.2 األدب الجاىمي وصدر اإلسالـ وأموي 
 3 90.0  0.2 1.3 النقد العربي القديـ

 3 45.0  0.2  العروض وموسيقى الشعر
 2 45.0  1.3  -عمـ المعاني –البالغة العربية 
 3 90.0  0.2 0.2 النحو العربي

 2 45.0  0.2  الصرؼ العربي
 3 90.0  1.3 0.2 مدخل إلى المسانيات العامة

 2 45.0  1.3  فقو المغة العربية
 0 45.0   1.3 الحضارة العربية اإلسالمية
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 0 45.0   1.3 عمـو إسالمية
 1 45.0  0.2  فنيات التعبير واإللقاء
 1 45.0   1.3 مدخل إلى عمـو التربية

 TICE  1.3  45.0 1  مكتبية متقدمة
 1 45.0  1.3  لغة أجنبية

 11 810.0 32.11 16.3 10.3 المجموع
 

 لنيل شيادة أستاذ التعميم المتوسط الممحق: البرنامج البيداغوجي لمسنة الثانية لغة عربية

الحجـ الساعي  الحجـ الساعي األسبوعي )الساعات( المقاييس
 عالمجمو  أعماؿ )موجية/تطبيقية( دروس معامالت السنوي 

 2 11.1  0.2 0.2 األدب العباسي
 2 11.1  0.2 0.2 األدب األندلسي والمغربي
 0 21.1  0.2  منيجية البحث العممي

 3 21.1  0.2  -عمـ البياف والبديع-البالغة العربية
 3 21.1  0.2  الصرؼ العربي
 2 11.1  0.2 0.2 النحو العربي

 3 21.1  0.2  الصوتيات العربية
 3 21.1  0.2  اللة التطبيقيعمـ الد

 0 21.1   0.2 عمـ النفس التربوي 
 0 21.1   0.2 تاريخ الجزائر الحديث

 TICE  0.2  21.1 0مكتبية متقدمة 
 0 21.1  0.2  لغة اجنبية

 33 721.1 33.21 01.1 2.2 المجموع
  

 التعميم المتوسط لنيل شيادة أستاذ الممحق: البرنامج البيداغوجي لمسنة الثالثة لغة عربية

الحجـ الساعي  الحجـ الساعي األسبوعي )الساعات( المقاييس 
 المجموع أعماؿ )موجية/تطبيقية( دروس معامالت السنوي 

 2 11.1  0.2 0.2 أدب جزائري حديث ومعاصر
 2 11.1  0.2 0.2 نقد حديث ومعاصر

 2 11.1  0.2 0.2 األدب الحديث والمعاصر

 2 11.1  0.2 0.2 النحو العربي

 3 21.1   0.2 مدارس لسانية

 3 21.1   0.2 أصوؿ النحو

 3 21.1   0.2 تعميميات المغة

 0 21.1  0.2  ترجمة النصوص

 0 21.1   0.2 أدب األطفاؿ

TICE 0 21.1  0.2  بيئات التعميـ اإللكتروني 

 0 21.1  0.2  لغة اجنبية

 33 721.1 33.21 01.2 03.1 المجموع
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 لنيل شيادة أستاذ التعميم المتوسط الممحق: البرنامج البيداغوجي لمسنة الرابعة لغة عربية

الحجـ الساعي  الحجـ الساعي األسبوعي )الساعات( المقاييس 
 المجموع أعماؿ موجية/تطبيقية( دروس معامالت السنوي 

 2 11.1  0.2 0.2 الثقافة ش واألدب ش الجزائري 
 3 21.1   0.2 عاصرةمدارس نقدية م

 2 11.1  0.2 0.2 أدب مقارف 
 3 21.1  0.2  انداب األجنبية
 3 21.1   0.2 نظرية األدب
 3 21.1   0.2 النحو الوظيفي
 3 21.1  0.2  تحميل الخطاب
 3 21.1  0.2  -نحو الجمل -النحو العربي

 3 21.1  0.2  تعميميات النص األدبي
 3 21.1  0.2  تعميميات المغة العربية

 0 21.1    تشريع مدرسي
 0 21.1  0.2 0.2 مناىب تعميمية وتقويـ تربوي 

 0 21.1    مسرح مدرسي
 3     تربص ميداني
 2     مذكرة التخرج

 38 721.1 33.2 03.1 01.2 المجموع

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 رنامب البيداغوجي لنيليتضمف الب 3102 مؤرخ في أوؿ أكتوبر 223رقـ قرار 
 شيادة أستاذ التعميـ اإلبتدائي في المغة الفرنسية

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
سػػػبتمبر سػػػػنة  00 الموافػػػق 0222 ذي القعػػػدة عػػػاـ 1المػػػؤرخ فػػػي  203-02بمقتضػػػى المرسػػػـو الرئاسػػػي رقػػػـ  -

 والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة، 3102
 3113أكتػوبر سػنة  02الموافػق  0232شعباف عاـ  2المؤرخ في  201-13رقـ وبمقتضى المرسوـ التنفيذي  -

 يتضمف إنشاء شيادة معمـ التعميـ األساسي وشيادة أستاذ التعميـ الثانوي، 
ديسػػػػمبر سػػػػنة  31الموافػػػػق  0237ذي القعػػػػدة  32المػػػػؤرخ فػػػػي  111-11وبمقتضػػػػى المرسػػػػـو التنفيػػػػذي رقػػػػـ  -

 امعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا،والمحدد لمياـ المدرسة خارج الج 3111
 3118يوليػو سػنة  02 الموافػق 0231 رجػب عػاـ 00 المػؤرخ فػي 000-18وبمقتضى المرسػوـ التنفيػذي رقػـ  -

المتضػػػمف تحويػػػل المدرسػػػة العميػػػا لألسػػػاتذة المتخصصػػػة فػػػي انداب والعمػػػـو اإلنسػػػانية فػػػي مدينػػػة الجزائػػػر إلػػػى و
 مدرسة خارج الجامعة، 

 3118جويمية سنة  02الموافق  0231رجب عاـ  00المؤرخ في  303-18سـو التنفيذي رقـ وبمقتضى المر  -
والمتضمف تحويل المدرسة العميا لألساتذة المتخصصة فػي انداب والعمػـو اإلنسػانية بقسػنطينة إلػى مدرسػة خػارج 

 الجامعة،
غشػػػػت سػػػػنة  01ق الموافػػػػ 0221شػػػػعباف عػػػػاـ  01المػػػػؤرخ فػػػػي  312-11وبمقتضػػػػى المرسػػػػـو التنفيػػػػذي رقػػػػـ  -

 والمتضمف إنشاء مدرسة خارج الجامعة لمتعميـ التكنولوجي بسكيكدة، 3111
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غشػػػت سػػػنة  33الموافػػػق  0223رمضػػػاف عػػػاـ  33المػػػؤرخ فػػػي  210-00وبمقتضػػػى المرسػػػـو التنفيػػػذي رقػػػـ  -
 والمتضمف إنشاء مدرسة عميا لألساتذة باألغواط، 3100

، 3103مػػايو سػػنة  31الموافػػق  0222رجػػب عػػاـ  8فػػي المػػؤرخ  321-03وبمقتضػػى المرسػػـو التنفيػػذي رقػػـ  -
أكتػػػوبر سػػػنة  00الموافػػػق  0231شػػػواؿ عػػػاـ  00المػػػؤرخ فػػػي  201-18يعػػػدؿ ويػػػتمـ المرسػػػـو التنفيػػػذي رقػػػـ 

 والمتضمف القانوف األساسي الخاص بالموظفيف المنتميف لألسالؾ الخاصة بالتربية الوطنية،  3118
ينػػػاير سػػػنة  21الموافػػػق  0222ربيػػػع األوؿ عػػػاـ  08المػػػؤرخ فػػػي  22-02وبمقتضػػػى المرسػػػـو التنفيػػػذي رقػػػـ  -

 الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي. 3102
 يقـــــــــرر

يحػػدد البرنػامب البيػػداغوجي لنيػػل شػػيادة أسػتاذ التعمػػيـ اإلبتػػدائي فػػي المغػة الفرنسػػية وفقػػا لممحػػق ىػػذا  المــادة األولــى:
 القرار.

ف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدراء المدارس العميا لألساتذة، كل في ما يخصو، بتطبيق يكم :3المـادة 
 ىذا القرار الذي ينشر في النشرة الرسمية لوزارة التعميـ العالي والبحث العممي.

 3102أكتوبر  10 حرر بالجزائر في                                                                                         
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                               

 األستاذ دمحم مباركي                                                                        
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 لنيل شيادة أستاذ التعميم اإلبتدائي الممحق: البرنامج البيداغوجي لمسنة األولى لغة فرنسية

الحجـ الساعي  ت(الحجـ الساعي األسبوعي )الساعا المقاييس
 المجموع أعماؿ )موجية/تطبيقية( دروس معامالت السنوي 

 3 90.0 2.1 0.2 0.2 0ممارسات وتقنيات الشفوي 
 2 90.0 2.1 0.2 1.3 0ممارسات وتقنيات الكتابي 

 3 90.0 2.1 0.2 0.2 0مقاربات نصية 
 3 90.0 2.1 1.3 0.2 0ممارسات نسقية لمغة 

 1 45.0 ..0  0.2 0أدب فرنسي 
 3H 90.0 2 0.2 0.2 مدخل لمسانيات

مدخل لتكنولوجيا اإلعالـ واإلتصاؿ الموجية 
 1 45.0 1.3  0.2 0لمتعميـ 

 1 45.0 1.3  0.2 ورشة نشاطات مطبعية
 0 45.0 1.3  1.3 0لغة حية أجنبية 

 16 630.0 21.0 2.2 02.2 المجموع
 

 لنيل شيادة أستاذ التعميم اإلبتدائي لغة فرنسية الممحق: البرنامج البيداغوجي لمسنة الثانية

الحجـ الساعي  الحجـ الساعي األسبوعي )الساعات( المقاييس
 المجموع أعماؿ )موجية/تطبيقية( دروس معامالت السنوي 

 3 11.1 2.1 0.2 0.2 3ممارسات وتقنيات الشفوي 
 3 11.1 2.1 0.2 0.2 3ممارسات وتقنيات الكتابي 

 3 11.1 2.1 0.2 0.2 3صية مقاربات ن
 3 11.1 2.1 0.2 0.2 3ممارسات نسقية لمغة 

 0 21.1 0.2  0.2 أصوات/وظائف االصوات
 0 21.1 0.2  0.2 لسانيات انعكاسية
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 0 21.1 0.2  0.2 3أدب فرنسي 
مدخل لتكنولوجيا اإلعالـ واإلتصاؿ 

 0 21.1 0.2 0.2  3الموجية لمتعميـ 

 0 21.1 0.2  0.2 نظريات التعمـ
 0 21.1 0.2  0.2 عمـ النفس الطفل والمراىق

 0 21.1 0.2  0.2 0تعميمية الفرنسية 
 0 21.1 0.2 0.2 0.2 3لغة حية أجنبية 

 07 721.1 31.2 1.1 07.2 المجموع
 

 لنيل شيادة أستاذ التعميم اإلبتدائي الممحق: البرنامج البيداغوجي لمسنة الثالثة لغة فرنسية
الحجـ الساعي  الحجـ الساعي األسبوعي )الساعات( المقاييس 

 المجموع أعماؿ )موجية/تطبيقية( دروس معامالت السنوي 
 3 11.1 2.1 0.2 0.2 ممارسات وتقنيات الشفوي والكتابي

 3 11.1 2.1 0.2 0.2 أدب الشباب
 3 11.1 2.1 0.2 0.2 2مقاربات نصية 

 0 21.1 0.2  0.2 2ممارسات نسقية لمغة 
 0 21.1 0.2  0.2 عمـ النفس المغوي واضطراب النطق

 0 21.1 0.2  0.2 أدوات وتقنيات تسيير قسـ المغة
 0 21.1 0.2  0.2 تشريع مدرسي

 0 21.1 0.2  0.2 تحميل البرامب والكتب المدرسية تقويـ
تربص ميداني بالمرافقة وبمسؤولية/تقرير 

 3 11.1 2.1 2.1 تربص

 0 21.1 0.2  0.2 2لغة حية أجنبية 
 02 121.1 08.1 01.2 03.1 المجموع

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يتضمن البرنامج البيداغوجي لنيل 3102 مؤرخ في أول أكتوبر 222رقم قرار 
 شيادة أستاذ التعميم المتوسط في المغة الفرنسية

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
سػػػبتمبر سػػػػنة  00 الموافػػػق 0222 ذي القعػػػدة عػػػاـ 1المػػػؤرخ فػػػي  203-02ي رقػػػـ بمقتضػػػى المرسػػػـو الرئاسػػػ -

 والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة، 3102
 3113أكتػوبر سػنة  02الموافػق  0232شعباف عاـ  2المؤرخ في  201-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 وي، يتضمف إنشاء شيادة معمـ التعميـ األساسي وشيادة أستاذ التعميـ الثان
ديسػػػػمبر سػػػػنة  31الموافػػػػق  0237ذي القعػػػػدة  32المػػػػؤرخ فػػػػي  111-11وبمقتضػػػػى المرسػػػػـو التنفيػػػػذي رقػػػػـ  -

 والمحدد لمياـ المدرسة خارج الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، 3111
 3118يوليػو سػنة  02 الموافػق 0231 رجػب عػاـ 00 المػؤرخ فػي 000-18وبمقتضى المرسػوـ التنفيػذي رقػـ  -

تضػػػمف تحويػػػل المدرسػػػة العميػػػا لألسػػػاتذة المتخصصػػػة فػػػي انداب والعمػػػـو اإلنسػػػانية فػػػي مدينػػػة الجزائػػػر إلػػػى المو
 مدرسة خارج الجامعة، 

 3118جويمية سنة  02الموافق  0231رجب عاـ  00المؤرخ في  303-18وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -
داب والعمػـو اإلنسػانية بقسػنطينة إلػى مدرسػة خػارج والمتضمف تحويل المدرسة العميا لألساتذة المتخصصة فػي ان

 الجامعة،
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غشػػػػت سػػػػنة  01الموافػػػػق  0221شػػػػعباف عػػػػاـ  01المػػػػؤرخ فػػػػي  312-11وبمقتضػػػػى المرسػػػػـو التنفيػػػػذي رقػػػػـ  -
 والمتضمف إنشاء مدرسة خارج الجامعة لمتعميـ التكنولوجي بسكيكدة، 3111

غشػػػت سػػػنة  33الموافػػػق  0223مضػػػاف عػػػاـ ر  33المػػػؤرخ فػػػي  210-00وبمقتضػػػى المرسػػػـو التنفيػػػذي رقػػػـ  -
 والمتضمف إنشاء مدرسة عميا لألساتذة باألغواط، 3100

، 3103مػػايو سػػنة  31الموافػػق  0222رجػػب عػػاـ  8المػػؤرخ فػػي  321-03وبمقتضػػى المرسػػـو التنفيػػذي رقػػـ  -
ة أكتػػػوبر سػػػن 00الموافػػػق  0231شػػػواؿ عػػػاـ  00المػػػؤرخ فػػػي  201-18يعػػػدؿ ويػػػتمـ المرسػػػـو التنفيػػػذي رقػػػـ 

 والمتضمف القانوف األساسي الخاص بالموظفيف المنتميف لألسالؾ الخاصة بالتربية الوطنية،  3118
ينػػػاير سػػػنة  21الموافػػػق  0222ربيػػػع األوؿ عػػػاـ  08المػػػؤرخ فػػػي  22-02وبمقتضػػػى المرسػػػـو التنفيػػػذي رقػػػـ  -

 الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي. 3102
 يقـــــــــرر

يحػػدد البرنػػامب البيػػداغوجي لنيػػل شػػيادة أسػػتاذ التعمػػيـ المتوسػػل فػػي المغػػة الفرنسػػية وفقػػا لممحػػق ىػػذا  دة األولــى:المــا
 القرار.

يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدراء المدارس العميا لألساتذة، كل في ما يخصػو، بتطبيػق  :3المػادة 
 ة لوزارة التعميـ العالي والبحث العممي.ىذا القرار الذي ينشر في النشرة الرسمي

 3102أكتوبر 10 حرر بالجزائر في                                                                                         
 التعميم العالي والبحث العممي  وزير                                                                                              

 األستاذ دمحم مباركي                                                                        
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 لنيل شيادة أستاذ التعميم المتوسط ممحق: البرنامج البيداغوجي لمسنة األولى لغة فرنسيةال

الحجـ الساعي  الحجـ الساعي األسبوعي )الساعات( المقاييس
 المجموع أعماؿ )موجية/تطبيقية( دروس معامالت السنوي 

 3 90.0 2.1 0.2 0.2 0ممارسات وتقنيات الشفوي 
 2 90.0 2.1 0.2 1.3 0تابي ممارسات وتقنيات الك

 3 90.0 2.1 0.2 0.2 0مقاربات نصية 
 3 90.0 2.1 1.3 0.2 0ممارسات نسقية لمغة 

 1 45.0 0.2  0.2 0أدب فرنسي 
 2 90.0 2.1 0.2 0.2 مدخل لمسانيات

 1 45.0 1.3  0.2 0مدخل لتكنولوجيا اإلعالـ واإلتصاؿ الموجية لمتعميـ
 1 45.0 1.3  0.2 ورشة نشاطات مطبعية

 0 45.0 1.3  1.3 0لغة حية أجنبية 
 16 630.0 21.0 2.2 02.2 المجموع

 

 لنيل شيادة أستاذ التعميم المتوسط الممحق: البرنامج البيداغوجي لمسنة الثانية لغة فرنسية

الحجـ الساعي  الحجـ الساعي األسبوعي )الساعات( المقاييس
 المجموع طبيقية(أعماؿ )موجية/ت دروس معامالت السنوي 

 3 11.1 2.1 0.2 0.2 3ممارسات وتقنيات الشفوي 
 3 11.1 2.1 0.2 0.2 3ممارسات وتقنيات الكتابي 

 3 11.1 2.1 0.2 0.2 3مقاربات نصية 
 3 11.1 2.1 0.2 0.2 3ممارسات نسقية لمغة 

 0 21.1 0.2  0.2 أصوات/وظائف االصوات
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 0 21.1 0.2  1.3 3أدب فرنسي 
 0 21.1 0.2  0.2 اإلجتماع المغوي عمـ 

 0 21.1 0.2  0.2 0تعميمية 
 0 21.1 0.2   3تكنولوجيات اإلعالـ واإلتصاؿ لمتعميـ 

 0 21.1 0.2  0.2 عمـ النفس الطفل والمراىق
 0 21.1 0.2  0.2 3لغة حية أجنبية 

 01 271.1 33.2 7.1 07.2 المجموع
 

 

 لنيل شيادة أستاذ التعميم المتوسط الثالثة لغة فرنسيةالممحق: البرنامج البيداغوجي لمسنة 

الحجـ الساعي  الحجـ الساعي األسبوعي )الساعات( المقاييس 
 المجموع أعماؿ )موجية/تطبيقية( دروس معامالت السنوي 

 3 11.1 2.1 0.2 0.2 ممارسات وتقنيات الشفوي والكتابي
 3 11.1 2.1 0.2 0.2 األلفاظ وعمـ الداللة

 3 11.1 2.1 0.2 0.2 ظـ الكالـن
 3 11.1 2.1 0.2 0.2 0أدوات وتقنيات القسـ 

 0 21.1 0.2  0.2 منيجية البحث الجامعي/تحرير مذكرة مينية
 0 21.1 0.2  0.2 2أدب فرنسي 

 0 21.1 0.2  0.2 لسانيات انعكاسية )نحو تصحيحي(
 0 21.1 0.2  0.2 0تعميمية 

 0 21.1 0.2  0.2 0تحميل الممارسات المينية 
 0 21.1 0.2  0.2 أدب ناطق بالفرنسية

 0 21.1 0.2  0.2 2لغة حية أجنبية 
 01 721.1 33.2 7.1 07.2 المجموع

      
 

 لنيل شيادة أستاذ التعميم المتوسط الممحق: البرنامج البيداغوجي لمسنة الرابعة لغة فرنسية

لحجـ الساعي ا الحجـ الساعي األسبوعي )الساعات( المقاييس 
 المجموع أعماؿ )موجية/تطبيقية( دروس معامالت السنوي 

 3 11.1 2.1 0.2 0.2 سميولوجيا
 3 11.1 2.1 0.2 0.2 أدب الشباب

 0 21.1 0.2  0.2 عمـ النفس البيداغوجي

 0 21.1 0.2  0.2 عمـ النفس المغوي واضطراب النطق

 0 21.1 0.2  0.2 2تعميمية 

 0 21.1 0.2  0.2 تشريع مدرسي

 0 21.1 0.2  0.2 دراسة البرامب والكتب المدرسية تقويـ

 0 21.1 0.2  0.2 3أدوات وتقنيات القسـ 

 0 21.1 0.2  0.2 3تحميل الممارسات المينية 

 3 11.1 2.1 2.1 تربص/تقرير التربص أو مشروع نياية الدراسة

 02 181.1 01.2 2.1 07.2 المجموع
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 يتضمن البرنامج البيداغوجي لنيل 3102 مؤرخ في أول أكتوبر 222رقم قرار 
 شيادة أستاذ التعميم الثانوي في المغة الفرنسية

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
سػػػبتمبر سػػػػنة  00 الموافػػػق 0222 ذي القعػػػدة عػػػاـ 1المػػػؤرخ فػػػي  203-02سػػػي رقػػػـ بمقتضػػػى المرسػػػـو الرئا -

 والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة، 3102
 3113أكتػوبر سػنة  02الموافػق  0232شعباف عاـ  2المؤرخ في  201-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 نوي، يتضمف إنشاء شيادة معمـ التعميـ األساسي وشيادة أستاذ التعميـ الثا
ديسػػػػمبر سػػػػنة  31الموافػػػػق  0237ذي القعػػػػدة  32المػػػػؤرخ فػػػػي  111-11وبمقتضػػػػى المرسػػػػـو التنفيػػػػذي رقػػػػـ  -

 والمحدد لمياـ المدرسة خارج الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، 3111
 3118يوليػو سػنة  02 الموافػق 0231 رجػب عػاـ 00 المػؤرخ فػي 000-18وبمقتضى المرسػوـ التنفيػذي رقػـ  -

متضػػػمف تحويػػػل المدرسػػػة العميػػػا لألسػػػاتذة المتخصصػػػة فػػػي انداب والعمػػػـو اإلنسػػػانية فػػػي مدينػػػة الجزائػػػر إلػػػى الو
 مدرسة خارج الجامعة، 

 3118جويمية سنة  02الموافق  0231رجب عاـ  00المؤرخ في  303-18وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -
نداب والعمػـو اإلنسػانية بقسػنطينة إلػى مدرسػة خػارج والمتضمف تحويل المدرسة العميا لألساتذة المتخصصة فػي ا

 الجامعة،
غشػػػػت سػػػػنة  01الموافػػػػق  0221شػػػػعباف عػػػػاـ  01المػػػػؤرخ فػػػػي  312-11وبمقتضػػػػى المرسػػػػـو التنفيػػػػذي رقػػػػـ  -

 والمتضمف إنشاء مدرسة خارج الجامعة لمتعميـ التكنولوجي بسكيكدة، 3111
غشػػػت سػػػنة  33الموافػػػق  0223رمضػػػاف عػػػاـ  33المػػػؤرخ فػػػي  210-00وبمقتضػػػى المرسػػػـو التنفيػػػذي رقػػػـ  -

 والمتضمف إنشاء مدرسة عميا لألساتذة باألغواط، 3100
، 3103مػػايو سػػنة  31الموافػػق  0222رجػػب عػػاـ  8المػػؤرخ فػػي  321-03وبمقتضػػى المرسػػـو التنفيػػذي رقػػـ  -

نة أكتػػػوبر سػػػ 00الموافػػػق  0231شػػػواؿ عػػػاـ  00المػػػؤرخ فػػػي  201-18يعػػػدؿ ويػػػتمـ المرسػػػـو التنفيػػػذي رقػػػـ 
 والمتضمف القانوف األساسي الخاص بالموظفيف المنتميف لألسالؾ الخاصة بالتربية الوطنية،  3118

ينػػػاير سػػػنة  21الموافػػػق  0222ربيػػػع األوؿ عػػػاـ  08المػػػؤرخ فػػػي  22-02وبمقتضػػػى المرسػػػـو التنفيػػػذي رقػػػـ  -
 الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي. 3102

 يقـــــــــرر
يحػػدد البرنػػامب البيػػداغوجي لنيػػل شػػيادة أسػػتاذ التعمػػيـ الثػػانوي فػػي المغػػة الفرنسػػية وفقػػا لممحػػق ىػػذا  ادة األولــى:المــ

 القرار.
يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدراء المدارس العميا لألساتذة، كل في ما يخصو، بتطبيق  :3المـادة 

 ية لوزارة التعميـ العالي والبحث العممي.ىذا القرار الذي ينشر في النشرة الرسم

 
 3102أكتوبر 10 حرر بالجزائر في                                                                                         

 ير التعميم العالي والبحث العممي وز                                                                                               
 األستاذ دمحم مباركي                                                                        

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 لنيل شيادة أستاذ التعميم الثانوي  الممحق: البرنامج البيداغوجي لمسنة األولى لغة فرنسية
 

الحجـ الساعي  الحجـ الساعي األسبوعي )الساعات( المقاييس
 المجموع أعماؿ )موجية/تطبيقية( دروس معامالت السنوي 

 2 11.1 2.1 0.2 0.2 0ممارسات وتقنيات الشفوي 
 3 11.1 2.1 0.2 0.2 0الكتابي  ممارسات وتقنيات
 3 11.1 2.1 0.2 0.2 0مقاربات نصية 

 2 11.1 2.1 0.2 0.2 0ممارسات نسقية لمغة 
 0 21.1 0.2  1.3 0أدب فرنسي 

 3 11.1 2.1 0.2 0.2 مدخل لمسانيات
مدخل لتكنولوجيا اإلعالـ واإلتصاؿ الموجية 

 0لمتعميـ 

0.2  0.2 21.1 0 

 0 21.1 0.2  0.2 ورشة نشاطات مطبعية
 0 21.1 0.2  0.2 0لغة حية أجنبية 

 07 721.1 30.1 2.2 02.2 المجموع
 

 لنيل شيادة أستاذ التعميم الثانوي  الممحق: البرنامج البيداغوجي لمسنة الثانية لغة فرنسية

الحجـ الساعي  الحجـ الساعي األسبوعي )الساعات( المقاييس
 المجموع جية/تطبيقية(أعماؿ )مو  دروس معامالت السنوي 

 3 11.1 2.1 0.2 0.2 3ممارسات وتقنيات الشفوي 
 3 11.1 2.1 0.2 0.2 3ممارسات وتقنيات الكتابي 

 3 11.1 2.1 0.2 0.2 3مقاربات نصية 
 3 11.1 2.1 0.2 0.2 3ممارسات نسقية لمغة 

 0 21.1 0.2  0.2 أصوات/وظائف االصوات
 0 21.1 0.2  1.3 3أدب فرنسي 

 0 21.1 0.2  0.2 عمـ اإلجتماع المغوي 
مدخل لتكنولوجيا اإلعالـ واإلتصاؿ الموجية 

 3لمتعميـ 

0.2  0.2 21.1 0 

 0 21.1 0.2  0.2 0تعميمية 
 0 21.1 0.2  0.2 عمـ النفس الطفل والمراىق

 0 21.1 0.2  0.2 3لغة حية أجنبية 
 01 721.1 33.2 7.1 07.2 المجموع

 

 لنيل شيادة أستاذ التعميم الثانوي  مج البيداغوجي لمسنة الثالثة لغة فرنسيةالممحق: البرنا

الحجـ الساعي  الحجـ الساعي األسبوعي )الساعات( المقاييس 
 المجموع أعماؿ )موجية/تطبيقية( دروس معامالت السنوي 

 3 11.1 2.1 0.2 0.2 ممارسات وتقنيات الشفوي والكتابي

 3 11.1 2.1 0.2 ..0 األلفاظ وعمـ الداللة
 3 11.1 2.1 0.2 0.2 نظـ الكالـ
 3 11.1 2.1 0.2 0.2 سميولوجيا

 0 21.1 0.2  0.2 2أدب فرنسي 
 0 21.1 0.2  0.2 لسانيات تطبيقية

 0 21.1 0.2  0.2 3تعميمية 
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 0 21.1 0.2  0.2 مدخل لعمـو التربية
 0 21.1 0.2  0.2 0تحميل الممارسات المينية 

 0 21.1 0.2  0.2 0بالفرنسية  أدب ناطق
 0 21.1 0.2  0.2 2لغة حية أجنبية 

 01 721.1 33.2 7.1 07.2 المجموع
      

 لنيل شيادة أستاذ التعميم الثانوي  الممحق: البرنامج البيداغوجي لمسنة الرابعة لغة فرنسية

الحجـ الساعي  الحجـ الساعي األسبوعي )الساعات( المقاييس
 المجموع أعماؿ )موجية/تطبيقية( دروس معامالت السنوي 

 3 11.1 2.1 0.2 0.2 3أدب ناطق بالفرنسية 
 3 11.1 2.1 0.2 0.2 لسانيات اإليضاح

 0 21.1 0.2  0.2 منيجية البحث الجامعي/تحرير مذكرة مينية
 3 11.1 2.1 0.2 0.2 أدب الشباب

 3 11.1 2.1 0.2 0.2 تعميمية النص األدبي
 3 11.1 2.1 0.2 0.2 لمغوي واضطراب النطقعمـ النفس ا

 0 21.1 0.2  0.2 0أدوات وتسيير القسـ 
 0 21.1 0.2  0.2 0تحميل الممارسات المينية 

 0 21.1 0.2  0.2 2لغة حية أجنبية 
 02 721.1 30.1 2.2 02.2 المجموع

 

 ذ التعميم الثانوي لنيل شيادة أستا الممحق: البرنامج البيداغوجي لمسنة الخامسة لغة فرنسية

الحجـ الساعي  الحجـ الساعي األسبوعي )الساعات( المقاييس
 المجموع أعماؿ )موجية/تطبيقية( دروس معامالت السنوي 

 3 11.1 2.1 0.2 0.2 أنظمة نحوية
 0 21.1 0.2  0.2 أدب ناقد

 3 11.1 2.1 0.2 0.2 2أدب فرنسي 
 0 21.1 0.2  0.2 2تعميمية 

 0 21.1 0.2  0.2 بيداغوجيعمـ النفس ال
 0 21.1 0.2  0.2 3أدوات وتقنيات تسيير القسـ 
 0 21.1 0.2  0.2 3تحميل الممارسات المينية 

 0 21.1 0.2  0.2 دراسة البرامب/ كتب مدرسية وتقويـ
 0 21.1 0.2  0.2 تشريع مدرسي

 3  2.1 2.1 تربص/ تقرير تربص أو مشروع نياية الدراسة
 02 211.1 30.1 7.1 01.1 المجموع

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يتضمن البرنامج البيداغوجي لنيل 3102 مؤرخ في أول أكتوبر 221رقم قرار 
 شيادة أستاذ التعميم الثانوي في التاريخ والجغرافيا

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
سػػػبتمبر سػػػػنة  00 الموافػػػق 0222 ذي القعػػػدة عػػػاـ 1 المػػػؤرخ فػػػي 203-02بمقتضػػػى المرسػػػـو الرئاسػػػي رقػػػـ  -

 والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة، 3102
 3113أكتػوبر سػنة  02الموافػق  0232شعباف عاـ  2المؤرخ في  201-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 يتضمف إنشاء شيادة معمـ التعميـ األساسي وشيادة أستاذ التعميـ الثانوي، 
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ديسػػػػمبر سػػػػنة  31الموافػػػػق  0237ذي القعػػػػدة  32المػػػػؤرخ فػػػػي  111-11لتنفيػػػػذي رقػػػػـ وبمقتضػػػػى المرسػػػػـو ا -
 والمحدد لمياـ المدرسة خارج الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، 3111

 3118يوليػو سػنة  02 الموافػق 0231 رجػب عػاـ 00 المػؤرخ فػي 000-18وبمقتضى المرسػوـ التنفيػذي رقػـ  -
ميػػػا لألسػػػاتذة المتخصصػػػة فػػػي انداب والعمػػػـو اإلنسػػػانية فػػػي مدينػػػة الجزائػػػر إلػػػى المتضػػػمف تحويػػػل المدرسػػػة العو

 مدرسة خارج الجامعة، 
 3118جويمية سنة  02الموافق  0231رجب عاـ  00المؤرخ في  303-18وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

بقسػنطينة إلػى مدرسػة خػارج  والمتضمف تحويل المدرسة العميا لألساتذة المتخصصة فػي انداب والعمػـو اإلنسػانية
 الجامعة،

غشػػػػت سػػػػنة  01الموافػػػػق  0221شػػػػعباف عػػػػاـ  01المػػػػؤرخ فػػػػي  312-11وبمقتضػػػػى المرسػػػػـو التنفيػػػػذي رقػػػػـ  -
 والمتضمف إنشاء مدرسة خارج الجامعة لمتعميـ التكنولوجي بسكيكدة، 3111

غشػػػت سػػػنة  33الموافػػػق  0223رمضػػػاف عػػػاـ  33المػػػؤرخ فػػػي  210-00وبمقتضػػػى المرسػػػـو التنفيػػػذي رقػػػـ  -
 والمتضمف إنشاء مدرسة عميا لألساتذة باألغواط، 3100

، 3103مػػايو سػػنة  31الموافػػق  0222رجػػب عػػاـ  8المػػؤرخ فػػي  321-03وبمقتضػػى المرسػػـو التنفيػػذي رقػػـ  -
أكتػػػوبر سػػػنة  00الموافػػػق  0231شػػػواؿ عػػػاـ  00المػػػؤرخ فػػػي  201-18يعػػػدؿ ويػػػتمـ المرسػػػـو التنفيػػػذي رقػػػـ 

 ف األساسي الخاص بالموظفيف المنتميف لألسالؾ الخاصة بالتربية الوطنية، والمتضمف القانو  3118
ينػػػاير سػػػنة  21الموافػػػق  0222ربيػػػع األوؿ عػػػاـ  08المػػػؤرخ فػػػي  22-02وبمقتضػػػى المرسػػػـو التنفيػػػذي رقػػػـ  -

 الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي. 3102
 يقـــــــــرر

مب البيػداغوجي لنيػل شػيادة أسػتاذ التعمػيـ الثػانوي فػي التػاريخ والجغرافيػا وفقػا لممحػق ىػذا يحدد البرنا المادة األولى:
 القرار.

يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدراء المدارس العميا لألساتذة، كل في ما يخصو، بتطبيق  :3المـادة 
 لعالي والبحث العممي.ىذا القرار الذي ينشر في النشرة الرسمية لوزارة التعميـ ا

 3102أكتوبر 10 حرر بالجزائر في                                                                                         
 لبحث العممي وزير التعميم العالي وا                                                                                              

 األستاذ دمحم مباركي                                                                        
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 لنيل شيادة أستاذ التعميم الثانوي  غوجي لمسنة األولى التاريخ والجغرافياممحق: البرنامج البيدا
الحجـ الساعي  الحجـ الساعي األسبوعي )الساعات( المقاييس

 المجموع أعماؿ)موجية/تطبيقية( دروس معامالت السنوي 
 3 90.0 2.1 0.2 0.2 الجيولوجيا العامة

 2 90.0 2.1 2.1 2.1 مبادئ رسـ الخرائل
 2 90.0 2.1 0.2 0.2 جغرافية البشريةال

 3 90.0 2.1 1.3 0.2 ماقبل التاريخ العاـ والشماؿ اإلفريقي
 2 11.1 2.1 0.2 0.2 الحضارات القديمة

 2 90.0 2.1 0.2 0.2 تاريخ شماؿ إفريقيا القديـ
 2 11.1 2.1 0.2 0.2 صدر اإلسالـ والخالفة األموية

 3 11.1 2.1 0.2 0.2 مبادئ اإلحصاء
 3 45.0 1.3  1.3 مدخل إلى عمـو التربية 

 0.2 0.2 0.2 21.1 0 (TICE)مكتبية متقدمة 

 0 21.1 0.2 0.2 0.2 لغات

      خرجات ميدانية

 32 630.0 21.0 2.2 02.2 المجموع



    3102-الثالثً الرابع                                                          سمٌة للتعلٌم العالً والبحث العلمً                            النشرة الر 54

 

 لنيل شيادة أستاذ التعميم الثانوي  الممحق: البرنامج البيداغوجي لمسنة الثانية التاريخ والجغرافيا
الحجـ الساعي  الحجـ الساعي األسبوعي )الساعات( لمقاييسا

 المجموع أعماؿ)موجية/تطبيقية( دروس معامالت السنوي 
 2 11.1 2.1 2.1 2.1 تحميل الوثائق الجغرافية

 2 11.1 2.1 0.2 0.2 جغرافية السكاف
 2 11.1 2.1 0.2 0.2 الجغرافية المناخية والحيوية
 2 11.1 2.1 0.2 0.2 واألندلستاريخ المغرب اإلسالمي 
 2 11.1 2.1 0.2 0.2 تاريخ الخالفة العباسية

 2 11.1 2.1 0.2 1.3 ( )العصور الوسطى(0تاريخ أوروبا )
 3 21.1 0.2  0.2 عمـ النفس الطفل والمراىق

 3 21.1 0.2  0.2 اقتصاد
 0.2 0.2 0.2 21.1 0 (TICEدروس تفاعمية )

 0 21.1 0.2  0.2 لغات
      ات ميدانيةخرج

 32 231.1 32.1 03.1 07.2 المجموع
 

 لنيل شيادة أستاذ التعميم الثانوي  الممحق: البرنامج البيداغوجي لمسنة الثالثة التاريخ والجغرافيا
الحجـ الساعي  الحجـ الساعي األسبوعي )الساعات( المقاييس 

 المجموع أعماؿ)موجية/تطبيقية( دروس معامالت السنوي 
 2 11.1 2.1 0.2 0.2 رافية الجزائرجغ

 2 11.1 2.1 0.2 0.2 الجيوموفولوجية الحركية
 2 11.1 2.1 0.2 0.2 المجاالت الجغرافية ونماذج مف التييئة

 2 11.1 2.1 0.2 0.2 جغرافية العالـ العربي
( )مف عصر النيضة إلى 3تاريخ أوروبا )

 2 11.1 2.1 0.2 0.2 الثورة الفرنسية(.

 2 11.1 2.1 0.2 0.2 الجزائر في العيد العثمانيتاريخ 
 2 11.1 2.1 0.2 0.2 (0107-0821)  تاريخ الجزائر

 3 21.1 0.2  0.2 عمـ اإلجتماع واألنثروبولوجيا
 3 21.1 0.2  0.2 عمـ النفس التربوي 

 3 21.1 0.2 0.2 0.2 منيجية البحث التاريخي والجغرافي
(Informatique 3) e-learning 0.2 0.2 0.2 21.1 0 

 3 21.1 0.2  0.2 (2اإلدارة والمؤسسات التربوية )ب 
 3 21.1 0.2  0.2 مدخل إلى تاريخ الفف والعمارة

      خرجات ميدانية + تربص مغمق
 23.1 111.1 21.1 02.2 01.2 المجموع

      

 دة أستاذ التعميم الثانوي لنيل شيا الممحق: البرنامج البيداغوجي لمسنة الرابعة التاريخ والجغرافيا

الحجـ الساعي  الحجـ الساعي األسبوعي )الساعات( المقاييس 
 المجموع أعماؿ)موجية/تطبيقية( دروس معامالت السنوي 

 2 11 2 2.1 األقممة واألقاليـ الكبرى في العالـ
 2 11 2 0.2 0.2 الجغرافيا اإلقتصادية
 3 11 2 0.2 0.2 البيئة ومشاكل التموث

 2 11 2 0.2 0.2 غرافيا افريقياج
 2 11 2 0.2 0.2 حركات التحرر في العالـ

 2 11 2 0.2 0.2 (0112-0107تاريخ الجزائر )
 2 11 2 0.2 0.2 تاريخ أوروبا والواليات المتحدة الحديث

      خرجات ميدانية
 31 721    المجموع

 



    3102-الثالثً الرابع                                                          سمٌة للتعلٌم العالً والبحث العلمً                            النشرة الر 55

 

 لنيل شيادة أستاذ التعميم الثانوي  والجغرافياالممحق: البرنامج البيداغوجي لمسنة الخامسة التاريخ 

الحجـ الساعي  الحجـ الساعي األسبوعي )الساعات( المقاييس 
 المجموع أعماؿ)موجية/تطبيقية( دروس معامالت السنوي 

 2 11.1 2.1 0.2 0.2 الجغرافية السياسية
 2 21.1 0.2  0.2 تعميمية الجغرافيا

 2 21.1 0.2  0.2 رتاريخ العالقات الدولية المعاص
 2 21.1 0.2  0.2 (0173-0112تاريخ الجزائر )

 3 21.1 0.2  0.2 مدخل إلى تاريخ المعتقدات واألفكار
 3 21.1 0.2  0.2 التشريع المدرسي

 3 21.1 0.2  0.2 المناىب التعميمية والتقويـ المدرسي
      التدريب في المؤسسات التربوية

      مذكرة التخرج تتويجية
 08 271.1 03.1 0.2 01.2 المجموع

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يتضمن البرنامج البيداغوجي لنيل 3102 مؤرخ في أول أكتوبر 227رقم قرار 
 شيادة أستاذ التعميم المتوسط في التاريخ والجغرافيا

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
سػػػبتمبر سػػػػنة  00 الموافػػػق 0222 ذي القعػػػدة عػػػاـ 1المػػػؤرخ فػػػي  203-02بمقتضػػػى المرسػػػـو الرئاسػػػي رقػػػـ  -

 والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة، 3102
 3113أكتػوبر سػنة  02الموافػق  0232شعباف عاـ  2المؤرخ في  201-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 يتضمف إنشاء شيادة معمـ التعميـ األساسي وشيادة أستاذ التعميـ الثانوي، 
ديسػػػػمبر سػػػػنة  31الموافػػػػق  0237ذي القعػػػػدة  32المػػػػؤرخ فػػػػي  111-11مقتضػػػػى المرسػػػػـو التنفيػػػػذي رقػػػػـ وب -

 والمحدد لمياـ المدرسة خارج الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، 3111
 3118يوليػو سػنة  02 الموافػق 0231 رجػب عػاـ 00 المػؤرخ فػي 000-18وبمقتضى المرسػوـ التنفيػذي رقػـ  -

ويػػػل المدرسػػػة العميػػػا لألسػػػاتذة المتخصصػػػة فػػػي انداب والعمػػػـو اإلنسػػػانية فػػػي مدينػػػة الجزائػػػر إلػػػى المتضػػػمف تحو
 مدرسة خارج الجامعة، 

 3118جويمية سنة  02الموافق  0231رجب عاـ  00المؤرخ في  303-18وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -
لعمػـو اإلنسػانية بقسػنطينة إلػى مدرسػة خػارج والمتضمف تحويل المدرسة العميا لألساتذة المتخصصة فػي انداب وا

 الجامعة،
غشػػػػت سػػػػنة  01الموافػػػػق  0221شػػػػعباف عػػػػاـ  01المػػػػؤرخ فػػػػي  312-11وبمقتضػػػػى المرسػػػػـو التنفيػػػػذي رقػػػػـ  -

 والمتضمف إنشاء مدرسة خارج الجامعة لمتعميـ التكنولوجي بسكيكدة، 3111
غشػػػت سػػػنة  33الموافػػػق  0223ـ رمضػػػاف عػػػا 33المػػػؤرخ فػػػي  210-00وبمقتضػػػى المرسػػػـو التنفيػػػذي رقػػػـ  -

 والمتضمف إنشاء مدرسة عميا لألساتذة باألغواط، 3100
، 3103مػػايو سػػنة  31الموافػػق  0222رجػػب عػػاـ  8المػػؤرخ فػػي  321-03وبمقتضػػى المرسػػـو التنفيػػذي رقػػـ  -

أكتػػػوبر سػػػنة  00الموافػػػق  0231شػػػواؿ عػػػاـ  00المػػػؤرخ فػػػي  201-18يعػػػدؿ ويػػػتمـ المرسػػػـو التنفيػػػذي رقػػػـ 
 والمتضمف القانوف األساسي الخاص بالموظفيف المنتميف لألسالؾ الخاصة بالتربية الوطنية،  3118

ينػػػاير سػػػنة  21الموافػػػق  0222ربيػػػع األوؿ عػػػاـ  08المػػػؤرخ فػػػي  22-02وبمقتضػػػى المرسػػػـو التنفيػػػذي رقػػػـ  -
 الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي. 3102
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 يقـــــــــرر
يحدد البرنامب البيداغوجي لنيل شيادة أستاذ التعميـ المتوسل في التػاريخ والجغرافيػا وفقػا لممحػق ىػذا  لى:المادة األو 

 القرار.
يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدراء المدارس العميا لألساتذة، كل في ما يخصو، بتطبيق  :3المـادة 

 وزارة التعميـ العالي والبحث العممي.ىذا القرار الذي ينشر في النشرة الرسمية ل
 3102أكتوبر  10 حرر بالجزائر في                                                                                         

 لتعميم العالي والبحث العممي وزير ا                                                                                              
 األستاذ دمحم مباركي                                                                        

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 لنيل شيادة أستاذ التعميم المتوسط حق: البرنامج البيداغوجي لمسنة األولى التاريخ والجغرافياالمم

 

الحجـ الساعي  الحجـ الساعي األسبوعي )الساعات( المقاييس
 السنوي 

معامال
 المجموع أعماؿ)موجية/تطبيقية( دروس ت

 3 90.0 2.1 0.2 0.2 الجيولوجيا العامة
 2 90.0 2.1 2.1 2.1 مبادئ رسـ الخرائل
 2 90.0 2.1 0.2 0.2 الجغرافية البشرية

 3 90.0 2.1 1.3 0.2 ماقبل التاريخ العاـ والشماؿ اإلفريقي
 2 11.1 2.1 0.2 0.2 الحضارات القديمة

 2 90.0 2.1 0.2 0.2 تاريخ شماؿ إفريقيا القديـ
 2 11.1 2.1 0.2 0.2 صدر اإلسالـ والخالفة األموية

 3 11.1 2.1 0.2 0.2 اءمبادئ اإلحص
 3 45.0 1.3 0.2 1.3 مدخل إلى عمـو التربية 

 0.2  0.2 21.1 0 (TICE)مكتبية متقدمة 

 0 21.1 0.2 0.2 0.2 لغات

  21.1 0.2 0.2 0.2 خرجات ميدانية

 32 111.1 21.1 08.1 01.2 المجموع
 

 لنيل شيادة أستاذ التعميم المتوسط الممحق: البرنامج البيداغوجي لمسنة الثانية التاريخ والجغرافيا
 

الحجـ الساعي  الحجـ الساعي األسبوعي )الساعات( المقاييس
 المجموع أعماؿ)موجية/تطبيقية( دروس معامالت السنوي 

 2 11.1 2.1 2.1 2.1 تحميل الوثائق الجغرافية
 2 11.1 2.1 0.2 0.2 جغرافية السكاف

 2 11.1 2.1 0.2 0.2 الجغرافية المناخية والحيوية
 2 11.1 2.1 0.2 0.2 تاريخ المغرب اإلسالمي واألندلس

 2 11.1 2.1 0.2 0.2 تاريخ الخالفة العباسية
 2 11.1 2.1 0.2 1.3 ( )العصور الوسطى(0تاريخ أوروبا )

 3 21.1 0.2  0.2 عمـ النفس الطفل والمراىق
 3 21.1 0.2  0.2 اقتصاد

 0.2 0.2 0.. 21.1 0 (TICEدروس تفاعمية )
 0 21.1 0.2  0.2 لغات

      خرجات ميدانية
 24.0 231.1 32.1 03.1 07.2 المجموع
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 لنيل شيادة أستاذ التعميم المتوسط الممحق: البرنامج البيداغوجي لمسنة الثالثة التاريخ والجغرافيا

الحجـ الساعي  الحجـ الساعي األسبوعي )الساعات( المقاييس 
 المجموع أعماؿ)موجية/تطبيقية دروس معامالت السنوي 

 2 11.1 2.1 0.2 0.2 جغرافية الجزائر
 2 11.1 2.1 0.2 0.2 الجيوموفولوجية الحركية

 2 11.1 2.1 0.2 0.2 المجاالت الجغرافية ونماذج مف التييئة
 2 11.1 2.1 0.2 0.2 جغرافية العالـ العربي

 ( )مف عصر النيضة إلى الثورة3خ أوروبا )تاري 
 2 11.1 2.1 0.2 0.2 الفرنسية(.

 2 11.1 2.1 0.2 0.2 تاريخ الجزائر في العيد العثماني
 2 11.1 2.1 0.2 0.2 (0107-0821)  تاريخ الجزائر

 3 21.1 0.2  0.2 عمـ اإلجتماع واألنثروبولوجيا
 3 21.1 0.2  0.2 عمـ النفس التربوي 

 3 21.1 0.2 0.2 0.2 منيجية البحث التاريخي والجغرافي
(Informatique 3) e-learning 

0.2 0.2 0.2 21.1 0 
 3 21.1 0.2  0.2 (2اإلدارة والمؤسسات التربوية )ب 
 3 21.1 0.2  0.2 مدخل إلى تاريخ الفف والعمارة

      خرجات ميدانية + تربص مغمق
 23.1 111.1 21.1 02.2 01.2 المجموع

      

 
 لنيل شيادة أستاذ التعميم المتوسط سنة الرابعة التاريخ والجغرافياالممحق: البرنامج البيداغوجي لم

الحجـ الساعي  الحجـ الساعي األسبوعي )الساعات( المقاييس 
 المجموع موجية/تطبيقية( أعماؿ دروس معامالت السنوي 

  11.1 2.1 0.2 0.2 الجغرافية اإلقتصادية والسياسية
  21.1 0.2  0.2 تعميمية الجغرافيا
  21.1 0.2  0.2 اإلنساف والبيئة
  11.1 2.1 0.2 0.2 جغرافية إفريقيا
  11.1 2.1 0.2 0.2 (0173-0107تاريخ الجزائر )

  11.1 2.1 0.2 0.2 حركات التحرر في العالـ
( )مف الثورة الفرنسية إلى 2تاريخ أوروبا )
  11.1 2.1 0.2 0.2 الحرب الباردة(

  21.1 0.2  0.2 التربوي  المناىب التعميمية والتقويـ
  21.1 0.2  0.2 تشريع مدرسي

      التدريب في المؤسسات التربوية
      تتويجية مذكرة التخرج

  721.1 30.1 2.2 02.2 المجموع
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 نشاءيتضمن إ 3102 مؤرخ في أول أكتوبر 222رقم قرار 
 0األقسام المكونة لكمية التكنولوجيا لدى جامعة البميدة  

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
سػػػبتمبر سػػػػنة  00 الموافػػػق 0222 ذي القعػػػدة عػػػاـ 1المػػػؤرخ فػػػي  203-02بمقتضػػػى المرسػػػـو الرئاسػػػي رقػػػـ  -

 والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة، 3102
الموافػػق أوؿ غشػػت سػػنة  0211ذي الحجػػة عػػاـ  29المػػؤرخ فػػي  137-89وبمقتضػػى المرسػػـو التنفيػػذي رقػػـ  -

 ، المعدؿ والمتمـ، 0والمتضمف إنشاء جامعة البميدة  0181
غشػت سػنة  32الموافق  0232جمادى الثانية عاـ  32المؤرخ في  321-12وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 منو، 22، المعدؿ والمتمـ، السيما المادة الذي يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا 3112
ينػػػاير سػػػنة  21الموافػػػق  0222ربيػػػع األوؿ عػػػاـ  08المػػػؤرخ فػػػي  22-02وبمقتضػػػى المرسػػػـو التنفيػػػذي رقػػػـ  -

 الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي. 3102
 يقـــــــــرر 

جمادى الثانية عاـ  32المؤرخ في  321-12نفيذي رقـ مف المرسـو الت 22: تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى
، المعػػدؿ والمػػتمـ، والمػػذكور أعػػاله، ييػػدؼ ىػػذا القػػرار إلػػى 3112غشػػت سػػنة  32الموافػػق  0232

 . –0جامعة البميدة  –إنشاء األقساـ المكونة لكمية التكنولوجيا 
 ـ التالية:االقسا – 0جامعة البميدة  –: تنشأ لدى كمية التكنولوجيا  13المػادة 

 قسـ ىندسة الطرائق، -

 قسـ الميكانيؾ، -

 قسـ اإللكترونيؾ، -

 قسـ اليندسة المدنية، -

 قسـ عمـو المياه والبيئة، -

 قسـ الطاقات المتجددة -

: تكمف كل مف السيدة مديرة الدراسات لما بعد التدرج والبحث والتكويف والسادة مدير التكويف العالي في  12المادة 
، كػػل فيمػػا يخصػػو، بتنفيػػذ ىػػػذا القػػرار الػػذي سينشػػر فػػي النشػػػرة 0امعػػة البميػػػدة مرحمػػة التػػدرج ومػػدير ج

 الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

 3102أكتوبر 10 حرر بالجزائر في                                                                                         
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                               

 األستاذ دمحم مباركي                                                                        
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يتضمن إنشاء 3102 رمؤرخ في أول أكتوب 228رقم  قرار
 0األقسام المكونة لكمية العموم لدى جامعة البميدة  

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
سػػػبتمبر سػػػػنة  00 الموافػػػق 0222 ذي القعػػػدة عػػػاـ 1المػػػؤرخ فػػػي  203-02بمقتضػػػى المرسػػػـو الرئاسػػػي رقػػػـ  -

 والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة، 3102
الموافػػق أوؿ غشػػت سػػنة  0211ذي الحجػػة عػػاـ  29المػػؤرخ فػػي  137-89قػػـ وبمقتضػػى المرسػػـو التنفيػػذي ر  -

 ، المعدؿ والمتمـ، 0والمتضمف إنشاء جامعة البميدة  0181



    3102-الثالثً الرابع                                                          سمٌة للتعلٌم العالً والبحث العلمً                            النشرة الر 59

 

غشػت سػنة  32الموافق  0232جمادى الثانية عاـ  32المؤرخ في  321-12وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 منو، 22يا وسيرىا، المعدؿ والمتمـ، السيما المادة الذي يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيم 3112

ينػػػاير سػػػنة  21الموافػػػق  0222ربيػػػع األوؿ عػػػاـ  08المػػػؤرخ فػػػي  22-02وبمقتضػػػى المرسػػػـو التنفيػػػذي رقػػػـ  -
 الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي. 3102

 يقـــــــــرر 
جمػادى الثانيػة عػاـ  32المؤرخ في  321-12رسوـ التنفيذي رقـ مف الم 22تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:

، المعػػدؿ والمػػتمـ، والمػػذكور أعػػاله، ييػػدؼ ىػػذا القػػرار إلػػى 3112غشػػت سػػنة  32الموافػػق  0232
 . –0جامعة البميدة  –إنشاء األقساـ المكونة لكمية العمـو 

 تالية:االقساـ ال – 0جامعة البميدة  –تنشأ لدى كمية العمـو  :3المـادة 
 قسـ الرياضيات، -

 قسـ الكيمياء، -

 قسـ الفيزياء، -

 قسـ اإلعالـ انلي، -

 قسـ جذع مشترؾ عموـ وتقنيات، عموـ المادة ورياضيات وا عالـ آلي، -

تكمف كل مف السيدة مديرة الدراسات لمػا بعػد التػدرج والبحػث والتكػويف والسػادة مػدير التكػويف العػالي فػي  :2المادة 
، كػػل فيمػػا يخصػػو، بتنفيػػذ ىػػذا القػػرار الػػذي سينشػػر فػػي النشػػرة 0معػػة البميػػدة مرحمػػة التػػدرج ومػػدير جا

 الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

 3102أكتوبر  10 حرر بالجزائر في                                                                                         
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                               

 األستاذ دمحم مباركي                                                                        
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يتضمن إنشاء 3102 رمؤرخ في أول أكتوب 221رقم  قرار
 0األقسام المكونة لكمية الطب لدى جامعة البميدة  

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
سػػػبتمبر سػػػػنة  00 الموافػػػق 0222 ذي القعػػػدة عػػػاـ 1المػػػؤرخ فػػػي  203-02بمقتضػػػى المرسػػػـو الرئاسػػػي رقػػػـ  -

 والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة، 3102
الموافػػق أوؿ غشػػت سػػنة  0211ذي الحجػػة عػػاـ  29المػػؤرخ فػػي  137-89 وبمقتضػػى المرسػػـو التنفيػػذي رقػػـ -

 ، المعدؿ والمتمـ، 0والمتضمف إنشاء جامعة البميدة  0181
غشػت سػنة  32الموافق  0232جمادى الثانية عاـ  32المؤرخ في  321-12وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 منو، 22وسيرىا، المعدؿ والمتمـ، السيما المادة  الذي يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا 3112
ينػػػاير سػػػنة  21الموافػػػق  0222ربيػػػع األوؿ عػػػاـ  08المػػػؤرخ فػػػي  22-02وبمقتضػػػى المرسػػػـو التنفيػػػذي رقػػػـ  -

 الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي. 3102
 يقـــــــــرر 

جمػادى الثانيػة عػاـ  32المؤرخ في  321-12وـ التنفيذي رقـ مف المرس 22تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
، المعػػدؿ والمػػتمـ، والمػػذكور أعػػاله، ييػػدؼ ىػػذا القػػرار إلػػى 3112غشػػت سػػنة  32الموافػػق  0232

 . –0جامعة البميدة  –إنشاء األقساـ المكونة لكمية الطب 



    3102-الثالثً الرابع                                                          سمٌة للتعلٌم العالً والبحث العلمً                            النشرة الر 60

 

 االقساـ التالية: – 0جامعة البميدة  –تنشأ لدى كمية الطب  :3المـادة 
 قسـ الطب، -

 قسـ طب األسناف، -

 قسـ الصيدلة. -

تكمف كل مف السيدة مديرة الدراسات لمػا بعػد التػدرج والبحػث والتكػويف والسػادة مػدير التكػويف العػالي فػي  :2المادة 
، كػػل فيمػػا يخصػػو، بتنفيػػذ ىػػذا القػػرار الػػذي سينشػػر فػػي النشػػرة 0مرحمػػة التػػدرج ومػػدير جامعػػة البميػػدة 

 والبحث العممي. الرسمية لمتعميـ العالي

 3102أكتوبر 10 حرر بالجزائر في                                                                                         
 العممي وزير التعميم العالي والبحث                                                                                               

 األستاذ دمحم مباركي                                                                        
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يتضمن إنشاء األقسام المكونة 3102 مؤرخ في أول أكتوبر 211رقم قرار 
 0لمعيد عمم الطيران والدراسات الفضائية لدى جامعة البميدة 

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
سػػػبتمبر سػػػػنة  00 الموافػػػق 0222 ذي القعػػػدة عػػػاـ 1المػػػؤرخ فػػػي  203-02بمقتضػػػى المرسػػػـو الرئاسػػػي رقػػػـ  -

 والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة، 3102
الموافػػق أوؿ غشػػت سػػنة  0211ذي الحجػػة عػػاـ  29المػػؤرخ فػػي  137-89وبمقتضػػى المرسػػـو التنفيػػذي رقػػـ  -

 ، المعدؿ والمتمـ، 0المتضمف إنشاء جامعة البميدة و  0181
غشػت سػنة  32الموافق  0232جمادى الثانية عاـ  32المؤرخ في  321-12وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 منو، 18الذي يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدؿ والمتمـ، السيما المادة  3112
ينػػػاير سػػػنة  21الموافػػػق  0222ربيػػػع األوؿ عػػػاـ  08المػػػؤرخ فػػػي  22-02تنفيػػػذي رقػػػـ وبمقتضػػػى المرسػػػـو ال -

 الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي. 3102
 يقـــــــــرر 

 

جمػادى الثانيػة عػاـ  32المؤرخ في  321-12مف المرسوـ التنفيذي رقـ  18تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
، المعػػدؿ والمػػتمـ، والمػػذكور أعػػاله، ييػػدؼ ىػػذا القػػرار إلػػى 3112غشػػت سػػنة  32فػػق الموا 0232

 . –0جامعة البميدة  –إنشاء األقساـ المكونة لمعيد عمـ الطيراف والدراسات الفضائية 
 االقساـ التالية: – 0جامعة البميدة  –تنشأ لدى معيد عمـ الطيراف والدراسات الفضائية  :3المـادة 

 طيراف،قسـ بناء ال -

 قسـ المالحة الجوية، -

 قسـ الدراسات الفضائية. -

تكمف كل مف السيدة مديرة الدراسات لمػا بعػد التػدرج والبحػث والتكػويف والسػادة مػدير التكػويف العػالي فػي  :2المادة 
، كل فيما يخصو، بتنفيذ ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية 0مرحمة التدرج ومدير جامعة البميدة 

 ميـ العالي والبحث العممي.لمتع

 3102أكتوبر 10 حرر بالجزائر في                                                                                         
 لي والبحث العممي وزير التعميم العا                                                                                              

 األستاذ دمحم مباركي                                                                        
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

                                                



    3102-الثالثً الرابع                                                          سمٌة للتعلٌم العالً والبحث العلمً                            النشرة الر 61

 

 يتضمن إنشاء 3102 مؤرخ في أول أكتوبر 210رقم قرار 
 0األقسام المكونة لمعيد اليندسة المعمارية والتعمير لدى جامعة البميدة 

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
سػػػبتمبر سػػػػنة  00 الموافػػػق 0222 ذي القعػػػدة عػػػاـ 1المػػػؤرخ فػػػي  203-02بمقتضػػػى المرسػػػـو الرئاسػػػي رقػػػـ  -

 والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة، 3102
الموافػػق أوؿ غشػػت سػػنة  0211ذي الحجػػة عػػاـ  29المػػؤرخ فػػي  137-89وبمقتضػػى المرسػػـو التنفيػػذي رقػػـ  -

 ، المعدؿ والمتمـ، 0والمتضمف إنشاء جامعة البميدة  0181
غشػت سػنة  32الموافق  0232انية عاـ جمادى الث 32المؤرخ في  321-12وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 منو، 18الذي يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدؿ والمتمـ، السيما المادة  3112
ينػػػاير سػػػنة  21الموافػػػق  0222ربيػػػع األوؿ عػػػاـ  08المػػػؤرخ فػػػي  22-02وبمقتضػػػى المرسػػػـو التنفيػػػذي رقػػػـ  -

 العالي والبحث العممي. الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ 3102
 يقـــــــــرر 

جمػادى الثانيػة عػاـ  32المؤرخ في  321-12مف المرسوـ التنفيذي رقـ  18تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
، المعػػدؿ والمػػتمـ، والمػػذكور أعػػاله، ييػػدؼ ىػػذا القػػرار إلػػى 3112غشػػت سػػنة  32الموافػػق  0232

 . –0جامعة البميدة  –المعمارية والتعمير  إنشاء األقساـ المكونة لمعيد اليندسة
 

 االقساـ التالية: – 0جامعة البميدة  –: تنشأ لدى معيد اليندسة المعمارية والتعمير 3المـادة 
 قسـ اليندسة المعمارية، -

 قسـ التعمير، -

 قسـ التراث الثقافي المبني. -

حػث والتكػويف والسػادة مػدير التكػويف العػالي فػي تكمف كل مف السيدة مديرة الدراسات لمػا بعػد التػدرج والب :2المادة 
، كػػل فيمػػا يخصػػو، بتنفيػػذ ىػػذا القػػرار الػػذي سينشػػر فػػي النشػػرة 0مرحمػػة التػػدرج ومػػدير جامعػػة البميػػدة

 الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

 3102أكتوبر  10 حرر بالجزائر في                                                                                         
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                               

 األستاذ دمحم مباركي                                                                        
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  3102 أكتوبر 1مؤرخ في  213رقم قرار 
 يتضمن تخصيص حافمة نقل

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
سػػػبتمبر سػػػػنة  00 الموافػػػق 0222 ذي القعػػػدة عػػػاـ 1المػػػؤرخ فػػػي  203-02بمقتضػػػى المرسػػػـو الرئاسػػػي رقػػػـ  -

 والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة، 3102
ينػػػاير سػػػنة  21الموافػػػق  0222ربيػػػع األوؿ عػػػاـ  08المػػػؤرخ فػػػي  22-02قتضػػػى المرسػػػـو التنفيػػػذي رقػػػـ وبم -

 الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي، 3102
ينػػػاير سػػػنة  21الموافػػػق  0222ربيػػػع األوؿ عػػػاـ  08المػػػؤرخ فػػػي  28-02وبمقتضػػػى المرسػػػـو التنفيػػػذي رقػػػـ  -

 اإلدارة المركزية في وزارة التعميـ العالي والبحث العممي، ، الذي يتضمف تنطيـ 3102



    3102-الثالثً الرابع                                                          سمٌة للتعلٌم العالً والبحث العلمً                            النشرة الر 62

 

الموافػق أوؿ ديسػمبر سػنة  0200جمادى األولى عاـ  02المؤرخ في  21-11وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -
 والمتضمف قانوف األمالؾ الوطنية، المعدؿ والمتمـ،  0111

ديسػػػػمبر سػػػػنة  07الموافػػػػق  0222عػػػػاـ  صػػػػفر 13المػػػػؤرخ فػػػي  232-03وبمقتضػػػى المرسػػػػـو التنفيػػػػذي رقػػػػـ  -
 ، الذي يحدد شروط وكيفيات إدارة وتسيير األمالؾ العمومية والخاصة التابعة لمدولة، 3103

المتعمػػػق بحظػػػائر السػػػيارات  3101أبريػػػل سػػػنة  08المػػػؤرخ فػػػي  001-01وبمقتضػػػى المرسػػػـو التنفيػػػذي رقػػػـ  -
مؤسسػػػات العموميػػػة دات الطػػػابع اإلداري والييئػػػات اإلداريػػػة المخصصػػػة لمصػػػالح الدولػػػة والجماعػػػات المحميػػػة وال

 والمؤسسات العمومية الممولة كميا مف ميزانية الدولة، 
الػػذي يعػػدؿ ويػػتمـ القػػرار الػػوزاري  3103مػػاي سػػنة  7المػػؤرخ فػػي  20وبمقتضػػى القػػرار الػػوزاري المشػػترؾ رقػػـ  -

معػايير والخصوصػيات المطبقػة الذي يحدد ال 3101جويمية  31الموافق  0220شعباف  8المشترؾ المؤرخ في 
القتنػػاء السػػيارات اإلداريػػة المتعمقػػة بحظػػائر السػػيارات اإلداريػػة المخصصػػة لمصػػالح الدولػػة، الجماعػػات المحميػػة، 

 المؤسسات العمومية ذات الطابع اإلداري والييئات والمؤسسات العمومية الممولة كميا مف ميزانية الدولة،
بعنػواف " إقتنػاء سػتة  30/12/3102المؤرخػة فػي  NK 5.621.3.262.12.01وبمقتضػى رخصػة البرنػامب  -
 حافالت لفائدة المدارس الوطنية العميا المحولة إلى القميعة"، (17)
حػػافالت لفائػػدة  (17)المتضػػمنة إقتنػػاء سػػتة  ،01/11/3102المؤرخػػة فػػي  13/3102وبمقتضػػى الصػػفقة رقػػـ  -

 المدارس الوطنية العميا المحولة إلى القميعة،
 ـــــرريقــــ

 : تخصص الحافمة ذات المواصفات المذكورة أدناه لفائدة المدرسة العميا لمتجارة: المادة األولى
 الصنف: سوناكوـ

 100L6Cالطراز: 

 DZS100L6C70000902 رقـ التسمسمي في الطراز :

 16-00-570866 رقـ التسجيل:

 نوع المركبة : حافمة
العميػػا لمتجػػارة المسػػتفيدة مػػف ىػػذا التخصػػيص بالتعػػاوف مػػع مصػػالح  تمتػػـز المصػػالح المختصػػة لممدرسػػة :3المـــادة 

 أمالؾ الدولة بإتماـ إجراءات تسجيل الحافمة المعنية أماـ المصالح المختصة بالوالية.
يكمػػػف كػػػل مػػػف السػػػيد مػػػدير الميزانيػػػة والوسػػػائل ومراقبػػػة التسػػػيير لػػػإلدارة المركزيػػػة لػػػوزارة التعمػػػيـ العػػػالي  :2المـــادة 

 ممي والسيد مدير المدرسة العميا لمتجارة، كل فيما يخصو بتنفيذ أحكاـ ىذا القرار.والبحث الع

 3102أكتوبر 11 حرر بالجزائر في                                                                                         
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                               

 األستاذ دمحم مباركي                                                                        
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  3102 أكتوبر 1مؤرخ في  212رقم قرار 
 يتضمن تخصيص حافمة نقل

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
سػػػبتمبر سػػػػنة  00 الموافػػػق 0222 ذي القعػػػدة عػػػاـ 1المػػػؤرخ فػػػي  203-02بمقتضػػػى المرسػػػـو الرئاسػػػي رقػػػـ  -

 والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة، 3102
ينػػػاير سػػػنة  21الموافػػػق  0222ربيػػػع األوؿ عػػػاـ  08المػػػؤرخ فػػػي  22-02وبمقتضػػػى المرسػػػـو التنفيػػػذي رقػػػـ  -

 لذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،ا 3102
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ينػػػاير سػػػنة  21الموافػػػق  0222ربيػػػع األوؿ عػػػاـ  08المػػػؤرخ فػػػي  28-02وبمقتضػػػى المرسػػػـو التنفيػػػذي رقػػػـ  -
 ، الذي يتضمف تنطيـ اإلدارة المركزية في وزارة التعميـ العالي والبحث العممي، 3102

الموافػق أوؿ ديسػمبر سػنة  0200جمادى األولى عاـ  02المؤرخ في  21-11وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -
 والمتضمف قانوف األمالؾ الوطنية، المعدؿ والمتمـ،  0111

ديسػػػػمبر سػػػػنة  07الموافػػػػق  0222صػػػػفر عػػػػاـ  13المػػػػؤرخ فػػػي  232-03وبمقتضػػػى المرسػػػػـو التنفيػػػػذي رقػػػػـ  -
 الخاصة التابعة لمدولة، ، الذي يحدد شروط وكيفيات إدارة وتسيير األمالؾ العمومية و 3103

المتعمػػػق بحظػػػائر السػػػيارات  3101أبريػػػل سػػػنة  08المػػػؤرخ فػػػي  001-01وبمقتضػػػى المرسػػػـو التنفيػػػذي رقػػػـ  -
اإلداريػػػة المخصصػػػة لمصػػػالح الدولػػػة والجماعػػػات المحميػػػة والمؤسسػػػات العموميػػػة دات الطػػػابع اإلداري والييئػػػات 

 ة، والمؤسسات العمومية الممولة كميا مف ميزانية الدول
الػػذي يعػػدؿ ويػػتمـ القػػرار الػػوزاري  3103مػػاي سػػنة  7المػػؤرخ فػػي  20وبمقتضػػى القػػرار الػػوزاري المشػػترؾ رقػػـ  -

الذي يحدد المعػايير والخصوصػيات المطبقػة  3101جويمية  31الموافق  0220شعباف  8المشترؾ المؤرخ في 
ة لمصػػالح الدولػػة، الجماعػػات المحميػػة، القتنػػاء السػػيارات اإلداريػػة المتعمقػػة بحظػػائر السػػيارات اإلداريػػة المخصصػػ

 المؤسسات العمومية ذات الطابع اإلداري والييئات والمؤسسات العمومية الممولة كميا مف ميزانية الدولة،
بعنػواف " إقتنػاء سػتة  30/12/3102المؤرخػة فػي  NK 5.621.3.262.12.01وبمقتضػى رخصػة البرنػامب  -
 يا المحولة إلى القميعة"،حافالت لفائدة المدارس الوطنية العم (17)
حػػافالت لفائػػدة  (17)المتضػػمنة إقتنػػاء سػػتة  ،01/11/3102المؤرخػػة فػػي  13/3102وبمقتضػػى الصػػفقة رقػػـ  -

 المدارس الوطنية العميا المحولة إلى القميعة،
 يقـــــــــرر

يػا لإلحصػاء واإلقتصػاد تخصص الحافمة ذات المواصفات المذكورة أدناه لفائدة المدرسة الوطنية العم المادة األولى:
 التطبيقي:

 الصنف: سوناكوـ
 100L6Cالطراز: 

 DZS100L6C70000910 رقـ التسمسمي في الطراز :

 16-00-570864 رقـ التسجيل:

 نوع المركبة : حافمة
تمتػػػـز المصػػػالح المختصػػػة لممدرسػػػة الوطنيػػػة العميػػػا لإلحصػػػاء واإلقتصػػػاد التطبيقػػػي المسػػػتفيدة مػػػف ىػػػذا  :3المــــادة 

ص بالتعػػاوف مػػع مصػػالح أمػػالؾ الدولػػة بإتمػػاـ إجػػراءات تسػػجيل الحافمػػة المعنيػػة أمػػاـ المصػػالح التخصػػي
 المختصة بالوالية.

يكمػػػف كػػػل مػػػف السػػػيد مػػػدير الميزانيػػػة والوسػػػائل ومراقبػػػة التسػػػيير لػػػإلدارة المركزيػػػة لػػػوزارة التعمػػػيـ العػػػالي  :2المـــادة 
لإلحصػػاء واإلقتصػػاد التطبيقػػي، كػػل فيمػػا يخصػػو والبحػػث العممػػي والسػػيد مػػدير المدرسػػة الوطنيػػة العميػػا 

 بتنفيذ أحكاـ ىذا القرار.

 3102أكتوبر 11 حرر بالجزائر في                                                                                           
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                               

 األستاذ دمحم مباركي                                                                        
                                    

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 



    3102-الثالثً الرابع                                                          سمٌة للتعلٌم العالً والبحث العلمً                            النشرة الر 64

 

  3102 أكتوبر 1مؤرخ في  212رقـ  قرار
 يتضمف تخصيص حافمة نقل

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
سػػػبتمبر سػػػػنة  00 الموافػػػق 0222 ذي القعػػػدة عػػػاـ 1المػػػؤرخ فػػػي  203-02بمقتضػػػى المرسػػػـو الرئاسػػػي رقػػػـ  -

 والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة، 3102
ينػػػاير سػػػنة  21لموافػػػق ا 0222ربيػػػع األوؿ عػػػاـ  08المػػػؤرخ فػػػي  22-02وبمقتضػػػى المرسػػػـو التنفيػػػذي رقػػػـ  -

 الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي، 3102
ينػػػاير سػػػنة  21الموافػػػق  0222ربيػػػع األوؿ عػػػاـ  08المػػػؤرخ فػػػي  28-02وبمقتضػػػى المرسػػػـو التنفيػػػذي رقػػػـ  -

 ، الذي يتضمف تنطيـ اإلدارة المركزية في وزارة التعميـ العالي والبحث العممي، 3102
الموافػق أوؿ ديسػمبر سػنة  0200جمادى األولى عاـ  02المؤرخ في  21-11لمرسـو التنفيذي رقـ وبمقتضى ا -

 والمتضمف قانوف األمالؾ الوطنية، المعدؿ والمتمـ،  0111
ديسػػػػمبر سػػػػنة  07الموافػػػػق  0222صػػػػفر عػػػػاـ  13المػػػػؤرخ فػػػي  232-03وبمقتضػػػى المرسػػػػـو التنفيػػػػذي رقػػػػـ  -

 وتسيير األمالؾ العمومية والخاصة التابعة لمدولة،  ، الذي يحدد شروط وكيفيات إدارة3103
المتعمػػػق بحظػػػائر السػػػيارات  3101أبريػػػل سػػػنة  08المػػػؤرخ فػػػي  001-01وبمقتضػػػى المرسػػػـو التنفيػػػذي رقػػػـ  -

اإلداريػػػة المخصصػػػة لمصػػػالح الدولػػػة والجماعػػػات المحميػػػة والمؤسسػػػات العموميػػػة دات الطػػػابع اإلداري والييئػػػات 
 مولة كميا مف ميزانية الدولة، والمؤسسات العمومية الم

الػػذي يعػػدؿ ويػػتمـ القػػرار الػػوزاري  3103مػػاي سػػنة  7المػػؤرخ فػػي  20وبمقتضػػى القػػرار الػػوزاري المشػػترؾ رقػػـ  -
الذي يحدد المعػايير والخصوصػيات المطبقػة  3101جويمية  31الموافق  0220شعباف  8المشترؾ المؤرخ في 

ر السػػيارات اإلداريػػة المخصصػػة لمصػػالح الدولػػة، الجماعػػات المحميػػة، القتنػػاء السػػيارات اإلداريػػة المتعمقػػة بحظػػائ
 المؤسسات العمومية ذات الطابع اإلداري والييئات والمؤسسات العمومية الممولة كميا مف ميزانية الدولة،

بعنػواف " إقتنػاء سػتة  30/12/3102المؤرخػة فػي  NK 5.621.3.262.12.01وبمقتضى رخصػة البرنػامب  -
 فائدة المدارس الوطنية العميا المحولة إلى القميعة"،حافالت ل (17)
حػػافالت لفائػػدة  (17)المتضػػمنة إقتنػػاء سػػتة  ،01/11/3102المؤرخػػة فػػي  13/3102وبمقتضػػى الصػػفقة رقػػـ  -

 المدارس الوطنية العميا المحولة إلى القميعة،
 يقـــــــــرر

 فائدة مدرسة الدراسات العميا التجارية:تخصص الحافمة ذات المواصفات المذكورة أدناه ل المادة األولى:
 الصنف: سوناكوـ

 100L6Cالطراز: 

 DZS100L6C70000887 رقـ التسمسمي في الطراز :

 16-00-570863 رقـ التسجيل:

 نوع المركبة : حافمة
مػع تمتـز المصػالح المختصػة لمدرسػة الدراسػات العميػا التجاريػة المسػتفيدة مػف ىػذا التخصػيص بالتعػاوف  :3المـادة 

 مصالح أمالؾ الدولة بإتماـ إجراءات تسجيل الحافمة المعنية أماـ المصالح المختصة بالوالية.
يكمػػػف كػػػل مػػػف السػػػيد مػػػدير الميزانيػػػة والوسػػػائل ومراقبػػػة التسػػػيير لػػػإلدارة المركزيػػػة لػػػوزارة التعمػػػيـ العػػػالي  :2المـــادة 

 فيما يخصو بتنفيذ أحكاـ ىذا القرار. والبحث العممي والسيد مدير مدرسة الدراسات العميا التجارية، كل

 3102أكتوبر 11 حرر بالجزائر في                                                                                           
 التعميم العالي والبحث العممي وزير                                                                                               

 األستاذ دمحم مباركي                                                                        
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ



    3102-الثالثً الرابع                                                          سمٌة للتعلٌم العالً والبحث العلمً                            النشرة الر 65

 

 يتضمن تشكيمة  3102 أكتوبر 1مؤرخ في  211رقم  ارقر 
 المجمس العممي لممركز الجامعي لميمة

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
سػػػبتمبر سػػػػنة  00 الموافػػػق 0222 ذي القعػػػدة عػػػاـ 1المػػػؤرخ فػػػي  203-02بمقتضػػػى المرسػػػـو الرئاسػػػي رقػػػـ  -

 والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة، 3102
 3111أوت سػػنة  07الموافػػق  0237رجػػب عػػاـ  00المػػؤرخ فػي  311-11ـو التنفيػػذي رقػػـ وبمقتضػى المرسػػ -

 منو،  08الذي يحدد مياـ المركز الجامعي والقواعد الخاصة بتنظيمو وسيره السيما المادة 
والمتضػػمف إنشػػاء المركػػز الجػػامعي  3118جويميػػة  1المػػؤرخ فػػي  312-18وبمقتضػػى المرسػػـو التنفيػػذي رقػػـ  -

 بميمة،
ينػػػاير سػػػنة  21الموافػػػق  0222ربيػػػع األوؿ عػػػاـ  08المػػػؤرخ فػػػي  22-02قتضػػػى المرسػػػـو التنفيػػػذي رقػػػـ وبم -

 الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي، 3102
 .3102ماي  07و 17،18وبناء عمى محاضر إجتماع المجمس العممي لممركز الجامعي بتاريخ  -

  يقـــــــــرر
 07الموافػػق  0237رجػػب عػػاـ  00المػػؤرخ فػػي  311-11يقػػا ألحكػػاـ المرسػػـو التنفيػػذي رقػػـ تطب المــادة األولــى:

، يحػػدد ميػػاـ المركػػز الجػػامعي والقواعػػد الخاصػػة بتنظيمػػو وسػػيره، المػػذكور أعػػاله 3111غشػػت سػػنة 
 ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد القائمة اإلسمية ألعضاء المجمس العممي لممركز الجامعي لميمة.

 تحدد القائمة اإلسمية ألعضاء المجمس العممي لممركز الجامعي لميمة بالجدوؿ الممحق بيذا القرار. :3المـادة 

تكمػف السػيدة مػديرة الدراسػات لمػا بعػد التػدرج والبحػث والتكػويف ومػدير المركػز الجػامعي لميمػة، كػل فيمػا  :2المادة 
 لعالي والبحث العممي.يخصو، بتنفيذ ىذا القرار الذي ينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ ا

 3102أكتوبر 11 حرر بالجزائر في                                                                                           
 والبحث العممي وزير التعميم العالي                                                                                               

 األستاذ دمحم مباركي                                                                        
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 أعضاء المجمس العممي ممحق بالقرار يتضمن

 مدير المركز، رئيس المجمس العممي لممركز عمي بوقرورة -
 المدير المساعد المكمف بالتنمية واإلستشراؼ نصر الديف حمري  -
 مدير معيد انداب والمغات رابح األطرش -
 مدير معيد العمـو والتكنولوجيا عبد الحفيظ بوبندير -
 دية والتجارية وعمـو التسييرمدير معيد العمـو اإلقتصا دمحم بوطالعة -
 رئيس المجمس العممي لمعيد انداب والمغات دمحم زالقي -
 رئيس المجمس العممي لمعيد العمـو والتكنولوجيا عبد الوىاب يحي -
 ممثل عف األساتذة المحاضريف قسـ "أ" لمعيد العمـو والتكنولوجيا اسماعيف بوكروح -
 قسـ "أ" لمعيد العمـو والتكنولوجياممثل عف األساتذة المحاضريف  دمحم لدرع -
 ممثل عف األساتذة المحاضريف قسـ "أ" لمعيد انداب والمغات وردة مسيمي -
 ممثل عف األساتذة المساعديف قسـ "أ" سميماف ثابت -
 مدير المكتبة عبد هللا بف صالح -
 أستاذ مف جامعة سكيكدة كورتل فريد -
 3أستاذ مف جامعة قسنطينة  بوعشة مبارؾ -

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ



    3102-الثالثً الرابع                                                          سمٌة للتعلٌم العالً والبحث العلمً                            النشرة الر 66

 

  3102جويمية  38المؤرخ في  217يعدل ممحق القرار رقم ، 3102 أكتوبر 1مؤرخ في  217رقم  قرار
 «عموم وتكنولوجيا»المحدد برنامج التعميم القاعدي المشترك لشيادات ليسانس ميدان 

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضػمف  0111أفريػل سػنة  2 الموافػق 0201 ذي الحجػة عػاـ 08المؤرخ فػي  11-11بمقتضى القانوف رقـ  -

 القانوف التوجييي لمتعميـ العالي،
سػػػبتمبر سػػػنة  00 الموافػػػق 0222 ذي القعػػػدة عػػػاـ 1المػػػؤرخ فػػػي  203-02وبمقتضػػػى المرسػػػـو الرئاسػػػي رقػػػـ  -

 والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة، 3102
غشػت سػنة  32الموافق  0232جمادى الثانية عاـ  32المؤرخ في  321-12وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 الذي يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدؿ والمتمـ،  3112
 3111غشػت سػنة  07الموافػق  0237رجب عاـ  00المؤرخ في  311-11وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 لقواعد الخاصة بتنظيمو وسيره،الذي يحدد مياـ المركز الجامعي وا
غشػػػػت سػػػػنة  01الموافػػػػق  0231شػػػػعباف عػػػػاـ  02المػػػػؤرخ فػػػػي  371-18وبمقتضػػػػى المرسػػػػـو التنفيػػػػذي رقػػػػـ  -

 والمتضمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه، 3118
ينػػػاير سػػػنة  21الموافػػػق  0222ؿ عػػػاـ ربيػػػع األو  08المػػػؤرخ فػػػي  22-02وبمقتضػػػى المرسػػػـو التنفيػػػذي رقػػػـ  -

 الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي، 3102
المتضمف إنشاء المجنة الوطنية لمتأىيل وتشكيمتيا  3111يونيو سنة  2المؤرخ في  031وبمقتضى القرار رقـ  -

 وصالحياتيا وسيرىا،
لمتضمف إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية ا 3103مارس سنة  37المؤرخ في  21وبمقتضى القرار رقـ  -

 لمميداف ويحدد مياميا وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا،
 المتضمف إنشاء ندوة العمداء لكل ميداف، 3102مارس سنة  7المؤرخ في  031وبمقتضى القرار رقـ  -
 المشترؾ المحدد برنامب التعميـ القاعدي 3102جويمية سنة  38المؤرخ في  217وبمقتضى القرار رقـ  -

 .«عموـ وتكنولوجيا»لشيادات ليسانس ميداف 
 يقـــــــــرر

، المذكور أعاله 3102جويمية  38المؤرخ في  217ييدؼ ىذا القرار إلى تعديل ممحق القرار رقـ  المادة األولى:
طبقا لممحػق  «عمـو وتكنولوجيا»الذي يحدد برنامب التعميـ القاعدي المشترؾ لشيادات ليسانس ميداف 

 ذا القرار.ى
يكمػػػف المػػػدير العػػػاـ لمتعمػػػيـ والتكػػػويف العػػػالييف ورؤسػػػاء مؤسسػػػات التعمػػػيـ والتكػػػويف العػػػالييف، كػػػل فيمػػػا  :3المــــادة 

 يخصو، بتطبيق ىذا القرار الذي ينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
 3102أكتوبر 11 حرر بالجزائر في                                                                                           

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                               
 األستاذ دمحم مباركي                                                                        

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 «عموم وتكنولوجيا» جذع مشترك لميدان
 0سداسي

 وحدة التعميم

 المواد

صيد
الر

مل 
معا

ال
 

 يالحجم الساعي االسبوع
الحجم الساعي 

 01لمسداسي )
ى* أسبوعا(

خر
أ

 

التقييم 
 المستمر

أعمال  دروس العنوان الرمز
 موجية

أعمال 
 تطبيقية

بة 
مراق

مرة
ست
م

حان 
إمت

 

 وحدة تعميـ أساسية
 00الرمز: و ت أ س 

 08األرصدة: 
 1المعامل: 

 × × 21سا  83 21سا 72  21سا0 11سا 2 2 7 0: تحميل وجبر0رياضيات 000أ س 
 × × 21سا   83 21سا 72  21سا0 11سا 2 2 7 0فيزياء  003أ س 
 × × 21سا  83 21سا 72  21سا0 11سا 2 2 7 بنية المادة 002أ س 

 وحدة تعميـ منيجية
 00الرمز: و ت ـ 
 1األرصدة: 
 1المعامل: 

  × 21سا  32 21سا 33 21سا0   0 3 0أعماؿ تطبيقية فيزيائية  000ـ 
  × 21سا  32 21سا 33 21سا0   0 3 0أعماؿ تطبيقية كيميائية  003ـ 
 × × 11سا  11 11سا 21 21سا0  21سا 0 3 2 0إعالـ آلي  002ـ 
 ×  11سا  01 11سا 01   21سا 0 0 0 منيجية التحرير 002ـ 

 وحدة تعميـ إستكشافية
 00الرمز: و ت إ س 
 0األرصدة: 
 0المعامل: 

 ×  21سا  33 21سا 33   21سا 0 0 0 0ـو والتكنولوجيا ميف العم 000إ س 

 وحدة تعميـ أفقية
 00الرمز: و ت أ ؼ 
 3األرصدة: 
 3المعامل: 

    11سا 21   11سا  2 3 3 0لغات أجنبية  000أ ؼ 
× 

سا  2 11سا07 02 21 0مجموع السداسي 
21 

سا  2
   11سا  221 11سا  221 21

 ق التشاورأخرى*: عمل إضافً سداسً عن طرٌ
 

 2سداسي 
 

 
 وحدة التعميم

 المواد

صيد
الر

مل 
معا

ال
 

 الحجم الساعي االسبوعي
الحجم الساعي 
لمسداسي 

ى* أسبوعا( 01)
خر

أ
 

التقييم 
 المستمر

أعمال  دروس العنوان الرمز
 موجية

أعمال 
 تطبيقية

بة 
مراق

مرة
ست
م

حان 
إمت

 

 وحدة تعميـ أساسية
 00الرمز: و ت أ س 

 08ألرصدة: ا
 1المعامل: 

 × × 21سا  83 21سا 72  21سا0 11سا 2 2 7 2: تحميل وجبر 2رياضيات 211أ س 
 × × 21سا   83 21سا 72  21سا0 11سا 2 2 7 2فيزياء  212أ س 
 × × 21سا  83 21سا 72  21سا0 11سا 2 2 7 ديناميؾ حرارية 213أ س 

 وحدة تعميـ منيجية
 00الرمز: و ت ـ 

 8ة: األرصد
 2المعامل: 

  × 21سا  32 21سا 33 21سا0   0 3 3أعماؿ تطبيقية فيزيائية  300ـ 
  × 21سا  32 21سا 33 21سا0   0 3 3أعماؿ تطبيقية كيميائية  303ـ 
 × × 11سا  11 11سا 21 21سا0  21سا 0 3 2 0إعالـ آلي  302ـ 
 ×  11سا  01 11سا 01   21سا 0 0 0 منيجية العرض 302ـ 

 وحدة تعميـ إستكشافية
 00الرمز: و ت إ س 

 3األرصدة: 
 3المعامل: 

 ×  21سا  3 21سا 33   21سا 0 0 0 3ميف العمـو والتكنولوجيا  300إ س 

 وحدة تعميـ أفقية
 00الرمز: و ت أ ؼ 

 3األرصدة: 
 0المعامل: 

   11سا  1 11سا 21   11سا  2 3 3 3لغات أجنبية  300أ ؼ 
× 

سا  2 11سا07 02 21 3ي مجموع السداس
21 

سا  2
   11سا  221 11سا  221 21

 أخرى*: عمل إضافي سداسي عن طريق التشاور
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  3102جويمية  38في   المؤرخ 495، يعدل ممحق القرار رقم 3102 أكتوبر 1مؤرخ في  212قرار
 «عموم المادة»المحدد برنامج التعميم القاعدي المشترك لشيادات ليسانس ميدان 

 

 وزير التعميم العالي والبحث العممي، إن
المتضػمف  0111أفريػل سػنة  2 الموافػق 0201 ذي الحجػة عػاـ 08المؤرخ فػي  11-11بمقتضى القانوف رقـ  -

 القانوف التوجييي لمتعميـ العالي،
سػػػبتمبر سػػػنة  00 الموافػػػق 0222 ذي القعػػػدة عػػػاـ 1المػػػؤرخ فػػػي  203-02وبمقتضػػػى المرسػػػـو الرئاسػػػي رقػػػـ  -

 ضمف تعييف أعضاء الحكومة،والمت 3102
غشػت سػنة  32الموافق  0232جمادى الثانية عاـ  32المؤرخ في  321-12وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 الذي يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدؿ والمتمـ،  3112
 3111غشػت سػنة  07الموافػق  0237رجب عاـ  00المؤرخ في  311-11وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 الذي يحدد مياـ المركز الجامعي والقواعد الخاصة بتنظيمو وسيره،
غشػػػػت سػػػػنة  01الموافػػػػق  0231شػػػػعباف عػػػػاـ  02المػػػػؤرخ فػػػػي  371-18وبمقتضػػػػى المرسػػػػـو التنفيػػػػذي رقػػػػـ  -

 والمتضمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه، 3118
ينػػػاير سػػػنة  21الموافػػػق  0222ربيػػػع األوؿ عػػػاـ  08المػػػؤرخ فػػػي  22-02بمقتضػػػى المرسػػػـو التنفيػػػذي رقػػػـ و  -

 الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي، 3102
المتضػمف إنشػاء المجنػة الوطنيػة لمتأىيػل وتشػكيمتيا  3111يونيػو سػنة  2المؤرخ في  031وبمقتضى القرار رقـ  -

 يرىا،وصالحياتيا وس
المتضػػػمف إنشػػػاء المجنػػػة البيداغوجيػػػة الوطنيػػػة  3103مػػػارس سػػػنة  37المػػػؤرخ فػػػي  21وبمقتضػػػى القػػػرار رقػػػـ  -

 لمميداف ويحدد مياميا وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا،
 المتضمف إنشاء ندوة العمداء لكل ميداف، 3102مارس سنة  7المؤرخ في  031وبمقتضى القرار رقـ  -
المحدد برنامب التعميـ القاعدي المشترؾ  3102جويمية سنة  38مؤرخ في ال 211وبمقتضى القرار رقـ  -

 .«عمـو المادة»لشيادات ليسانس ميداف 
 يقـــــــــرر

، المذكور 3102جويمية  38المؤرخ في  211: ييدؼ ىذا القرار إلى تعديل ممحق القرار رقـ المادة األولى
طبقا  «عمـو المادة»ؾ لشيادات ليسانس ميداف أعاله، الذي يحدد برنامب التعميـ القاعدي المشتر 

 لممحق ىذا القرار.
يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ورؤساء مؤسسات التعميـ والتكويف العالييف، كل فيما : 3المـادة 

 يخصو، بتطبيق ىذا القرار الذي ينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
 

 3102أكتوبر 11 حرر بالجزائر في                                                                                           
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                               

 األستاذ دمحم مباركي                                                                        
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 «عموم المادة» جذع مشترك لميدان
 0سداسي 

 ميموحدة التع

 المواد

صيد
الر

مل 
معا

ال
 

 الحجم الساعي االسبوعي
الحجم الساعي 
لمسداسي 

ى* أسبوعا( 01)
خر

أ
 

التقييم 
 المستمر

أعمال  دروس العنوان الرمز
 موجية

أعمال 
 تطبيقية

بة 
مراق

مرة
ست
م

حان 
إمت

 

 وحدة تعميمية أساسية
 00الرمز: و ت أ س 

 08األرصدة: 
 1المعامل: 

 × × 11سا  21 21سا 72  21سا0 11سا 2 2 7 0تحميل وجبر   /0رياضيات 000أ س 

 × × 11سا  21 21سا 72  21سا0 11سا 2 2 7 ميكانيكا النقطة / 0فيزياء  003أ س 

 × × 11سا  21 21سا 72  21سا0 11سا 2 2 7 بنية المادة / 0كيمياء  002أ س 

 وحدة تعميمية منيجية
 00الرمز: و ت ـ 

 8: األرصدة
 2المعامل: 

  × 11سا  21 21سا 33 21سا0   0 3 أعماؿ تطبيقية في الميكانيكا 000ـ 
  × 11سا  21 21سا 33 21سا0   0 3 0أعماؿ تطبيقية في الكيمياء  003ـ 

 002ـ 
المبادئ األولية  /0إعالـ آلي 

" أسابيعweb  ("2 + )وىندسة 
 أسابيع( 8مدخل لمخوارزمي )

 × × 11سا  21 11سا 21 21سا0  21سا 0 3 2

 إختيار مادة مف بيف:
 وحدة تعميمية إستكشافية

 00الرمز: و ت إ س 
 3األرصدة: 
 3المعامل: 

 إكتشاؼ مناىب العمل الجامعي 000إ س 
 عمـو المحيل 003إ س  ×  11سا  21 21سا 33   21سا 0 0 3

 بيوتكنولوجي 002إ س 
 ةوحدة تعميمية أفقي
 00الرمز: و ت أ ؼ 
 3األرصدة: 
 0المعامل: 

   11سا  21 21سا 33  21سا  0  0 3 0لغة أجنبية  000أ ؼ 
× 

    11سا  222 21سا  2 11سا  7 11سا03 01 21 0مجموع السداسي 
 أخرى*: عمل إضافي عن طريق تشاور سداسي  

 

 2سداسي 
 

 وحدة التعميم
 المواد                

صيد
الر

 

معا
ال

 مل

الحجم الساعي  الحجم الساعي االسبوعي
 01لمسداسي )
ى* (أسبوعا

خر
أ

 

 التقييم المستمر

أعمال  دروس العنوان الرمز
 موجية

أعمال 
م تطبيقية ر  ا ق ب ة م  س ت م ر  إ ة م ت ح ا  وحدة تعميمية أساسية ن

 30الرمز: و ت أ س 
 08األرصدة: 
 1المعامل: 

 × × 00سا  45 21سا 72  21سا0 11سا 2 2 7 2تحميل وجبر / 2رياضيات 211أ س 
 × × 00سا  45 21سا 72  21سا0 11سا 2 2 7 كيرباء2/  فيزياء  212أ س 
الديناميكا الحرارية  /3كيمياء  213أ س 

 21سا0 11سا 2 2 7 وحركية الكيميائية
 

 21سا 72
 × × 00سا  45

 وحدة تعميمية منيجية
 30الرمز: و ت ـ 

 8األرصدة: 
 2امل: المع

  × 11سا  21 21سا 33 21سا0   0 3 أعماؿ تطبيقية في الكيرباء 300ـ 
  × 11سا  21 21سا 33 21سا0   0 3 3أعماؿ تطبيقية في الكيمياء 303ـ 
لغات برمجة  /3إعالـ آلي  302ـ 

 21سا 0 3 2 الكمبيوتر
 

 11سا 21 21سا0
 × × 11سا  21

 إختيار مادة مف بيف:
 ستكشافيةوحدة تعميمية إ

 30الرمز: و ت إ س 
 3األرصدة: 
 3المعامل: 

 إقتصاد المؤسسة 300إ س 
 21سا 0 0 3

  

 11سا  21 21سا 33

 

 تاريخ العموـ  ×
 الطاقات المتجددة 

 وحدة تعميمية أفقية
 30الرمز: و ت أ ؼ 

 3األرصدة: 
 0المعامل: 

  0 3 3لغة أجنبية  300أ ؼ 

  21سا 0

 11سا  21 21سا 33

  
× 

   11سا  271 11سا  201 21سا  2 21سا  2 11سا03 01 21 3مجموع السداسي 

 أخرى*: عمل إضافً سداسً عن طرٌق التشاور سداسً
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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  3102جويمية  38في   المؤرخ 499يعدل القرار رقم ، 3102 أكتوبر 1مؤرخ في  218رقم  قرار
 «عموم إقتصادية، تسيير وعموم تجارية» د برنامج التعميم القاعدي المشترك لشيادات ليسانس ميدانالمحد

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضمف  0111أفريل سنة  2 الموافق 0201 ذي الحجة عاـ 08المؤرخ في  11-11بمقتضى القانوف رقـ  -

 القانوف التوجييي لمتعميـ العالي،
سبتمبر سنة  00 الموافق 0222 ذي القعدة عاـ 1المؤرخ في  203-02ضى المرسوـ الرئاسي رقـ وبمقت -

 والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة، 3102
غشت سنة  32الموافق  0232جمادى الثانية عاـ  32المؤرخ في  321-12وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

 ظيميا وسيرىا، المعدؿ والمتمـ، الذي يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتن 3112
 3111غشت سنة  07الموافق  0237رجب عاـ  00المؤرخ في  311-11وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 الذي يحدد مياـ المركز الجامعي والقواعد الخاصة بتنظيمو وسيره،
سنة  غشت 01الموافق  0231شعباف عاـ  02المؤرخ في  371-18وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 والمتضمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه، 3118
يناير سنة  21الموافق  0222ربيع األوؿ عاـ  08المؤرخ في  22-02وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي، 3102
المتضمف إنشاء المجنة الوطنية لمتأىيل وتشكيمتيا  3111يونيو سنة  2المؤرخ في  031ـ وبمقتضى القرار رق -

 وصالحياتيا وسيرىا،
المتضمف إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية  3103مارس سنة  37المؤرخ في  21وبمقتضى القرار رقـ  -

 لمميداف ويحدد مياميا وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا،
 المتضمف إنشاء ندوة العمداء لكل ميداف، 3102مارس سنة  7المؤرخ في  031وبمقتضى القرار رقـ  -
المحدد برنامب التعميـ القاعدي المشترؾ  3102جويمية سنة  38المؤرخ في  211وبمقتضى القرار رقـ  -

 «.عمـو إقتصادية، تسيير وعموـ تجارية»لشيادات ليسانس ميداف 
 يقـــــــــرر

، المذكور أعاله، الذي 3102جويمية  38المؤرخ في  211قرار إلى تعديل القرار رقـ : ييدؼ ىذا الالمادة األولى
طبقػػا « عمػػـو إقتصػػادية، تسػػيير وعمػػوـ تجاريػػة»يحػػدد برنػػامب التعمػػيـ القاعػػدي المشػػترؾ لشػػيادات ليسػػانس ميػػداف 

 لممحق ىذا القرار.
 

ؤسسػػػات التعمػػػيـ والتكػػػويف العػػػالييف، كػػػل فيمػػػا : يكمػػػف المػػػدير العػػػاـ لمتعمػػػيـ والتكػػػويف العػػػالييف ورؤسػػػاء م3المــــادة 
 يخصو، بتطبيق ىذا القرار الذي ينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

 

  3102 أكتوبر 11 حرر بالجزائر في                                                                                           
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                               

 األستاذ دمحم مباركي                                                                        
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 «عموم إقتصادية، تسيير وعموم تجارية» جذع مشترك لميدان
 0سداسي 

 وحدة التعميم

 المواد                

صيد
الر

 

مل
معا

ال
 

 الحجم الساعي االسبوعي

الحجم الساعي 
لمسداسي 

 أسبوعا( 01)

أخ
ى*

ر
 

التقييم 
 المستمر

 دروس العنوان الرمز

أعمال 
 موجية

أعمال 
 تطبيقية

بة 
مراق

مرة
ست
م

 

حان
إمت

 

 وحدة تعميـ أساسية
 00الرمز: و ت أ س 

 08األرصدة: 
 8المعامل: 

 × × 11سا  21 11سا  21  21سا0 21سا0 3 1 مدخل لإلقتصاد 000أ س 

 21سا0 21سا0 3 1 0إقتصاد جزئي  003أ س 
 

 × × 11سا  21 11سا  21

 21سا0 21سا0 3 2 0محاسبة عامة  002أ س 
 

 × × 11سا  21 11سا  21

 × × 11سا  21 11سا  21  21سا0 21سا0 3 2 تاريخ الوقائع اإلقتصادية 002أ س 

 وحدة تعميـ منيجية
 00الرمز: و ت ـ 

 9األرصدة: 
 5المعامل: 

 0إحصاء  000ـ 
 21سا 0 21سا 0 3 2

 
 11سا  21 11سا  21

× × 

 0رياضيات  003ـ 
 21سا 0 21سا 0 3 2

 
 11سا  21 11سا  21

× × 

 21سا 0 0 0 0منيجية المبحث  002ـ 
 

 
 ×  11سا  21 21سا 33

 وحدة تعميـ إستكشافية
 00الرمز: و ت إ س 

 3األرصدة: 
 3المعامل: 

 21سا 0 0 0 مدخل لمقانوف  000إ س 

  

 11سا  21 21سا 33

 

× 

 21سا 0 0 0 مدخل لعمـ اإلجتماع 003إ س 
  

 11سا  21 21سا 33
 

× 

 وحدة تعميـ أفقية
 00الرمز: و ت أ ؼ 

 0األرصدة: 
 0المعامل: 

 21سا  0  0 0 0لغة حية  000أ ؼ 

 

 × 11سا  21 21سا 33

 
× 

 11سا  1 11سا01 07 21 0مجموع السداسي 
   11سا  231 11سا  271 

 طرٌق التشاور أخرى*: عمل إضافً عن
 

 2سداسي 

 وحدة التعميم

 المواد

صيد
الر

 

مل
معا

ال
 

 الحجم الساعي االسبوعي

الحجم الساعي 
 01لمسداسي )
 أسبوعا(

ى*
خر

أ
 

التقييم 
 المستمر

 دروس العنوان الرمز

أعمال 
 موجية

أعمال 
 تطبيقية

بة 
مراق

مرة
ست
م

 

حان
إمت

 

 وحدة تعميـ أساسية
 30الرمز: و ت أ س 

 07األرصدة: 
 7المعامل: 

 × × 11سا  21 11سا  21  21سا0 21سا0 3 7 مدخل إلدارة األعماؿ 300أ س 

 × × 11سا  21 11سا  21  21سا0 21سا0 3 7 3إقتصاد جزئي  003أ س 

 × × 11سا  21 11سا  21  21سا0 21سا0 3 2 3محاسبة عامة  002أ س 

 وحدة تعميـ منيجية
 30الرمز: و ت ـ 

 00صدة: األر 
 7المعامل: 

 21سا 0 21سا 0 3 2 3إحصاء  300ـ 
 

 × × 11سا  21 11سا  21

 21سا 0 21سا 0 3 2 3رياضيات  003ـ 
 

 × × 11سا  21 11سا  21

 21سا 0 21سا 0 3 2 إعالـ آلي 002ـ 
 

 × 11سا  21 11سا  21
 

 وحدة تعميـ إستكشافية
 30الرمز: و ت إ س 

 3األرصدة: 
 3المعامل: 

 ×  11سا  21 21سا 33   21سا 0 0 0 قانوف تجاري  300 إ س

 303إ س 

عمـ إجتماع 
 المنظمات

 21سا 0 0 0
  

 11سا  21 21سا 33
 

× 

 وحدة تعميـ أفقية
 30الرمز: و ت أ ؼ 

 0األرصدة: 
 0المعامل: 

 × 11سا  21 21سا 33  21سا  0  0 0 3لغة حية  300أ ؼ 

 
× 

 21سا  01 21سا01 01 21 3مجموع السداسي 
 

   11سا  211 21سا  222

 أخرى*: عمل إضافً سداسً عن طرٌق التشاور

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 المؤرخ 017القرار الوزاري رقم  يعدل ويتمم، 3102 أكتوبر 6مؤرخ في  211رقم  قرار
 المتضمن الترخيص برفع سقف الحجم الساعي االسبوعي لفائدة أساتذة، 3100فيفري  01في  

 التعميم والتكوين العاليين ومستخدمو البحث وأعوان عموميون آخرون باعتبارىا عمال ثانويا
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
سػػػبتمبر سػػػػنة  00 لموافػػػقا 0222 ذي القعػػػدة عػػػاـ 1المػػػؤرخ فػػػي  203-02بمقتضػػػى المرسػػػـو الرئاسػػػي رقػػػـ  -

 والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة، 3102
ينػػػاير سػػػنة  21الموافػػػق  0222ربيػػػع األوؿ عػػػاـ  08المػػػؤرخ فػػػي  22-02وبمقتضػػػى المرسػػػـو التنفيػػػذي رقػػػـ  -

 الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي، 3102

، 3110الموافق أوؿ أكتوبر سنة  0233عاـ رجب  02المؤرخ في  312-10وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
المتمـ، والمتعمق بمياـ التعميـ والتكويف التي يقوـ بيا أساتذة التعمػيـ والتكػويف العػالييف ومسػتخدمو البحػث وأعػواف 

 عموميوف آخروف باعتبارىا عمال ثانويا، 
خيص برفػػع سػقف الحجػػـ المتضػمف التػر  3100فيفػري سػػنة  01المػؤرخ فػػي  017وبمقتضػى القػرار الػػوزاري رقػـ  -

الساعي األسبوعي، لفائدة أساتذة التعميـ والتكويف العالييف ومستخدمو البحث وأعػواف عموميػوف آخػروف باعتبارىػا 
 عمال ثانويا.

 يقـــــــــرر
 0233رجب عاـ  02المؤرخ في  312-10مف المرسوـ التنفيذي رقـ  2تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:

، المتمـ والمذكور أعاله، يرخص لمؤسسات التعميـ العالي المذكورة 3110أكتوبر سنة الموافق أوؿ 
ساعات لمتكفل  (12)في الجدوؿ الممحق بيذا القرار، برفع حجـ الساعات األسبوعية القصوى بأربع 

 بمياـ التعميـ والتكويف العالييف باعتبارىا عمال ثانويا. 
 .3102-3102بتداءا مف السنة الجامعية تسري أحكاـ ىذا القرار ا : 3المػادة 
 تمغى جميع أحكاـ القرارات المخالفة ألحكاـ ىذا القرار. : 2المـادة 
يكمف كل مف مدير الميزانية والوسائل ومراقبة التسيير ومديري المؤسسات الجامعية المعنية كل فيما  : 2المـادة 

 الرسمية لوزارة التعميـ العالييخصو، بتطبيق أحكاـ ىذا القرار الذي سينشر في النشرة 
 

  3102 أكتوبر 17 حرر بالجزائر في                                                                                           
 عميم العالي والبحث العممي وزير الت                                                                                              

 األستاذ دمحم مباركي                                                                        
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 الفروع والتخصصات المعنية الجامعات الرقم
 العمـو السياسية والعالقات الدولية/ التربية البدنية والرياضية 2جامعة الجزائر  0
 الترجمة/المغات االجنبية/ انثار/عمـ المكتبات 3جامعة الجزائر  3

2 
جامعة العمـو والتكنولوجيا 

 بوىراف
ة والرياضية/عمـو الطبيعة والحياة/ لغات/إعالـ ىندسة معمارية/عمـو وتقنيات النشاطات البدني

 آلي

2 
جامعة العمـو اإلسالمية 
األمير عبد القادر 

 بقسنطينة

إعالـ آلي/ اإلعالـ واإلتصاؿ/ القانوف/ فمسفة/ عمـو القرآف/ انجميزية/ تركية/ فرنسية/ فارسية/ 
خ األفكار اإلقتصادية الفقو وأصولو/ محاسبة إقتصادية/ تحميل اقتصادي/ اقتصاد نقدي/ تاري

والتنمية اإلقتصادية/ إدارة األفراد/ المدخل إلى العمـو القانونية/ القانوف اإلقتصادي/ فمسفة 
/ الترتيل/ الدعوة/ اإلعالـ/ العقيدة/ مقارنة األدياف/ المغة العربية/ مناىب البحث/ تقنيات  العمـو

عة والقانوف/ الكتاب والسنة/ المغة والدرسات التعبير/ التاريخ اإلسالمي/ العمـو اإلقتصادية/ الشري
 القرآنية/ تاريخ الجزائر
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 مختمف فروع التخصص 0جامعة البميدة  1
 مختمف فروع التخصص 3جامعة البميدة  7

اليندسة المعمارية/ العمـو اإلقتصادية/ عمـو األرض/ البيولوجيا/ المغة الفرنسية/ المغة  جامعة باتنة 2
 جمةاإلنجميزية/ التر 

 جامعة تممساف 8

لغة انجميزية/ لغة فرنسية/ عمـو إقتصادية/ عمـ انثار/ الترجمة/ عمـ النفس/ ىندسة معمارية/ 
إعالـ آلي/ صيدلة/ جراحة األسناف األرطفونية/ عمـ النفس الفيزيولوجي/ عمـ النفس العيادي/ 

ة/ العروض والبالغة/ نحو عمـ النفس العمل والتنظيـ/ الديموغرافيا/ األنتربولوجيا/ المنيجي
وصرؼ/ عمـ األصوات/ أدب قديـ/ فقو المغة/ نقد األدب ونظرية األدب/ الحفريات/ حضارة/ 
 دراسات قرآنية/ تيارات فكرية/ منيجية البحث/ العمـو القانونية/ العمـو التجارية/ عمـو التسيير

لوجيا/ عمـ البيئة) ايكولوجيا(/ عمـو اقتصادية/ عمـو رياضيات/ فيزياء/ كيمياء/ تكنولوجيا/ بيو  جامعة سيدي بمعباس 1
نسانية/ عمـو طبية  تجارية وعمـو التسيير/ عمـو سياسية/ حقوؽ/ عمـو إجتماعية وا 

 جامعة التكويف المتواصل 01
قانوف األعماؿ/ قانوف العالقات اإلقتصادية الدولية/ اإلعالـ انلي لمتسيير/ الكترونيؾ الشبكات/ 

ة ونقدية/ عمـ النفس التربوي/ الرياضيات/ تكنولوجيا/ عمـو الطبيعة/ المغة واألدب تقنيات بنكي
 العربي/ تاريخ وجغرافيا/ فرنسية/ انجميزية

 جامعة بسكرة 00

المغات/ اإلعالـ انلي/ اليندسة المعمارية/ العمـو اإلقتصادية/ عمـو التسيير/ عمـو الزراعة/ 
يطرة/ عمـو تجارية/ تاريخ/ األدب العربي/ التربية البدنية البيولوجيا/ الكيمياء الصناعية/ ب

والرياضية/ عمـ النفس/ عمـو اإلعالـ واإلتصاؿ/ العمـو واإلتصاؿ/ العمـو السياسية والعالقات 
 الدولية/ العمـو القانونية واإلدارية

 لتسيير/ المغات األجنبيةرياضيات/ إعالـ آلي/ حقوؽ/ عمـو إقتصادية/ عمـو تجارية وعمـو ا جامعة بجاية 03

 جامعة الشمف 02

اإلعالـ انلي/ الكيرباء التقنية/ الرياضيات/ اإلنجميزية التقنية/ العمـو اإلقتصادية/ عمـو التسيير/ 
العمـو التجارية/ العمـو القانونية/ التربية البدنية/ المغة الفرنسية/ المغة اإلنجميزية/ األدب العربي/ 

لوجي/ تكنولوجيا الصناعات الغذائية/ بيوتكنولوجيا/ عمـ األجنة بيوكيمياء/ ميكروبيو 
GENETIQUE))  فيزيولوجيا حيوانية/ جذع مشترؾ عمـو إنسانية/ التاريخ/ عمـو اإلعالـ /

 اإلتصاؿ/ الفمسفة/ عمـ انثار/ جذع مشترؾ عمـو إجتماعية/ عمـ اإلجتماع/ عمـ النفس.
 يزية/ العمـو القانونية واإلداريةعمـ انثار/ لغة انجم جامعة قالمة 14

عمـو دقيقة/ إعالـ آلي/ الكتروتقني/ ىندسة ميكانيكية/ ىندسة مدنية/ العمـو الزراعية/ البيولوجيا/  جامعة سكيكدة 01
 عمـو إقتصادية/ عمـو التسيير/ حقوؽ/ عمـ إجتماع/ عمـ النفس/ األدب العربي

 جامعة ورقمة 07
ات وكيمياء/ لغة وأدب عربي وعمـو إسالمية/ فرنسية، انجميزية، إعالـ آلي/ رياضيات/ محروق

دارية(/ عمـو اقتصادية، عمـو التسيير،  ترجمة/ عمـ النفس وعمـو التربية/ حقوؽ )عمـو قانونية وا 
 عمـو التجارة/ إحصاء/ تكنولوجيا، عمـو زراعية، جيولوجيا، عمـ االرض

 جامعة أدرار 02

فريقي/ عمـو إسالمية/ شريعة وقانوف/ أصوؿ تاريخ حديث ومعاصر/ حضارة و  تاريخ بريطاني وا 
دارية/ المسانيات/ اقتصاد العمل/ مواد عازلة/ حضارة  الفقو/ قانوف/ نقود ومالية/ عمـو قانونية وا 
أمريكية/ النقد األدبي/ تحميل إقتصادي/ لغويات/ اإلدارة المحمية والتنمية/ حسابات/ التخطيل/ 

 تنطيـ وعمل

اليندسة المعمارية/ اإلعالـ انلي/ عمـو التسيير والتجارة الدولية/ العمـو القانونية واإلدارية/ عمـو  ة جيجلجامع 08
 سياسية

دارية/ عمـو اقتصادية، تجارية وعمـو التسيير/ ترجمة/ لغة انجميزية وفرنسية/  جامعة بشار 01 عمـو قانونية وا 
 رياضيات/ إعالـ آلي/ بيولوجيا

دارية/ العمـو اإلقتصادية، عمـو التسيير العمـو التجارية/ لغة  سكرجامعة مع 31 اإلعالـ انلي/ عمـو قانونية وا 
 فرنسية/ لغة انجميزية
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 جامعة سعيدة 30

اإلعالـ انلي/ اإللكترونيؾ/ اإللكتروتقني/ الكيمياء الصناعية/ الري/ اليندسة المدنية/ معالجة 
والتكنولوجيا/ بيولوجيا/ المغة واألدب العربي/ لغة فرنسية/ المياه والسوائل/ جذع مشترؾ لمعمـو 

لغة انجميزية/ ج.ـ. في العمـو التجارية/ الييدرولوجيا/ إعالـ آلي لمتسيير/ العمـو القانونية 
 واإلدارية/ ج.ـ. العمـو السياسية والعالقات الدولية.

 جامعة المدية 22
لمتسيير/ ج.ـ. لمعمـو الدقيقة والتكنولوجيا/ لغة  اإلعالـ انلي/ اإللكتروتقني/ اإلعالـ انلي

فرنسية/ ج.ـ. في العمـو التجارية/ ج.ـ. لمعمـو اإلقتصادية/ ج.ـ. في لعمـو التسيير/ العمـو 
 القانونية واإلدارية/ ج.ـ. في عمـو اإلتصاؿ واإلعالـ/ تخصص األدب العربي.

 مختمف فروع التخصص 0جامعة قسنطينة  32
 مختمف فروع التخصص 3نطينة جامعة قس 32
 مختمف فروع التخصص 2جامعة قسنطينة  31

37 
جامعة العمـو والتكنولوجيا 

 مختمف فروع التخصص ىواري بومديف

انجميزية/ رياضيات/ إعالـ آلي/ ىندسة الكيرباء واإللكترونيؾ/ فرنسية/ حقوؽ/ عمـو إقتصادية  جامعة بومرداس 32
 وتسيير وعمـو تجارية

/ عمـو اليندسة/ العمـو اإلقتصادية والتجارية وعمـو التسيير 0معة سطيف جا 38  فروع العمـو الطبية/ فروع العمـو

 3جامعة سطيف  31
عمـ النفس وعمـو التربية واألرطوفونيا/ عمـ اإلجتماع/ التاريخ وانثار/ عمـو اإلعالـ واإلتصاؿ/ 

ي/ المغة واألدب اإلنجميزي/ الترجمة/ الحقوؽ/ فمسفة/ المغة واألدب العربي/ المغة واألدب الفرنس
 العمـو السياسية.

 جامعة مستغانـ 21

اليندسة المعمارية/ اإلعالـ انلي/ العمـو القانونية واإلدارية/ العمـو اإلقتصادية والتجارية وعمـو 
التشكيمية/ العمـو التسيير/ المغة العربية المغة الفرنسية/ المغة اإلنجميزية/ المغة اإلسبانية/ الفنوف 

اإلنسانية/ العمـو اإلجتماعية/ ج.ـ.في عمـو النفس عمـو التربية واألرطفونية/ ج.ـ. في عمـو 
 اإلتصاؿ/ عمـو الحركة/ العمـو الطبية والرياضية البيوميكانيؾ/ البيوكيمياء

 جامعة الجمفة 20
لي/ العمـو اإلجتماعية/ العمـو العمـو التقنية/ عمـو المادة/ عمـو المادة/الرياضيات واإلعالـ ان

اإلنسانية/ العمـو اإلقتصادية / بيولوجيا/ العمـو التجارية/ عمـو التسيير/ انداب والمغات/ الفالحة 
 الرعوية/ اليندسة المدنية/ التييئة اإلقميمية

 جامعة المسيمة 32
تاريخ/ أدب عربي/ عمـ  رياضيات/ فيزياء/ كيمياء/ مكانيؾ/ إليكترونيؾ/ ىندسة مدنية/ بيولوجيا/

اجتماع/ عمـ النفس/ فرنسية/ انجميزية/ عمـو تجارية/ عمـو اقتصادية/ عمـو التسيير/ إدارة 
 وتسيير رياضي/ حقوؽ وعمـو سياسية/ إعالـ واتصاؿ/ ىندسة العمراف/ تسيير المدنية.

 الحقوؽ/ العمـو اإلسالمية 0جامعة الجزائر  22
 ع التخصصمختمف فرو  جامعة األغواط 22
 مختمف فروع التخصص جامعة غرداية 21
 مختمف فروع التخصص جامعة برج بوعريريب 27
 مختمف فروع التخصص جامعة خنشمة 22
 مختمف فروع التخصص جامعة خميس مميانة 28
 مختمف فروع التخصص جامعة سوؽ أىراس 21

 جامعة البويرة 21

عربي/ العمـو اإلقتصادية والتجارية وعمـو التسيير/ الحقوؽ والعمـو السياسية/ المغات واألدب ال
العمـو اإلجتماعية واإلنسانية/ الفيزياء/ الكيمياء/ الرياضيات/ اإلعالـ انلي/ اليندسة الميكانيكية/ 

اليندسة المدنية/ ىندسة الطرائق/ اليندسة الكيربائية/ عمـو الطبيعة والحياة/ عمـو وتقنيات 
 نية.النشاطات الرياضية والبد

 مختمف فروع التخصص جامعة الطارؼ 20
 مختمف فروع التخصص جامعة الوادي 23
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 الفروع والتخصصات المعنية المراكز الجامعية الرقم
 العمـو اإلنسانية/ الحقوؽ  المركز الجامعي لتمنغست 10
 مختمف فروع التخصص المركز الجامعي لتيسمسيمت 13
 روع التخصصمختمف ف المركز الجامعي لميمة 12
 مختمف فروع التخصص المركز الجامعي لعيف تموشنت 12
 مختمف فروع التخصص المركز الجامعي لغميزاف 11
 مختمف فروع التخصص المركز الجامعي البيض 17
 مختمف فروع التخصص المركز الجامعي النعامة 12
 مختمف فروع التخصص المركز الجامعي تيبازة 18
 مختمف فروع التخصص تندوؼالمركز الجامعي  11

 

 الفروع والتخصصات المعنية المدارس خارج الجامعات الرقم
 رياضيات/ فيزياء/ إعالـ آلي المدرسة الوطنية لألشغاؿ العمومية 01
 عمـو طبيعية/ عمـو التربية/ إعالـ آلي/ رياضيات/ فيزياء/ كيمياء/ موسيقى المدرسة العميا لألساتذة بالقبة 13
 مختمف فروع التخصص المدرسة الوطنية المتعددة التقنيات بوىراف 03

12 
المدرسة العميا لألساتذة في األدب والعمـو 

 اإلنسانية بقسنطينة
/ المغة الفرنسية/ المغة اإلنجميزية/ لغة وثقافة عربية/ تاريخ وجغرافيا/ فمسفة

(inf.psy) enseignements transverses 

05 
المدرسة العميا لألساتذة في األدب والعمـو 

 اإلنسانية ببوزريعة
المغة الفرنسية/ المغة اإلنجميزية/ األدب العربي/ الفمسفة/ الجغرافيا/ التاريخ 

 والتربية/ عمـ النفس

17 
المدرسة المتعددة التقنيات لميندسة 

 ختمف فروع التخصصم المعمارية والعمراف

 المدرسة الوطنية العميا لمري بالبميدة 12
 RDM /technologies de/ كيمياء/ terminologieإعالـ آلي/ 

base //الري/انجميزية P.S.P/AEP/ouvrage/رياضيات/ فيزياء/ رسـ / 
probabilités statistique 

08 
المدرسة الوطنية العميا لمعمـو السياسية 

 الجزائر

إستراتيجية ودولية/ سياسات الدفاع واألمف/ إدارة النزاعات الدولية/  دراسات
تحيل السياسة الخارجية/ الفضاء اإلقميمي والسياسة الدولية لمجزائر/ شؤوف 

اقتصادية ودولية/ اإلتصاؿ والعولمة وضبل النزاعات/ السياسة العامة/ 
مية والدولية/ السياسة اإلتجاىات الجديدة والعولمة/ سياسة اإلقميـ والمدينة المح

 الزراعية المقارنة
 العمـو التجارية والمالية المدرسة العميا لمتجارة 11
 العمـو التجارية مدرسة الدراسات العميا التجارية 01

00 
المدرسة الوطنية العميا لعمـو البحر 

 الرياضيات/ اإلحصاء/ الفيزياء/ البيولوجيا وتييئة الساحل

 مختمف فروع التخصص العميا لممناجمنت المدرسة الوطنية 03
 مختمف فروع التخصص المدرسة الوطنية العميا لمتكنولوجيا بالجزائر 02

02 
المدرسة الوطنية العميا ألساتذة التعميـ 

 مختمف فروع التخصص التكنولوجي بسكيكدة

01 
المدرسة الوطنية العميا لممناجـ والمعادف 

 مختمف فروع التخصص بعنابة

07 
لمدرسة الوطنية العميا لمصحافة وعمـو ا

 مختمف فروع التخصص اإلعالـ بالجزائر
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 مختمف فروع التخصص المدرسة العميا لألساتذة باألغواط 02
 مختمف فروع التخصص المدرسة الوطنية متعددة التقنيات بالحراش 08
 مختمف فروع التخصص المدرسة الوطنية العميا لمبيطرة 01
 مختمف فروع التخصص طنية العميا لعمـو الزراعةالمدرسة الو  31
 مختمف فروع التخصص المدرسة الوطنية العميا لإلعالـ انلي 30
33 

المدرسة الوطنية العميا لإلحصاء واإلقتصاد 
 مختمف فروع التخصص التطبيقي

32 
المدرسة التحضيرية في العمـو اإلقتصادية 

 فروع التخصصمختمف  والتجارية وعمـو التسيير الجزائر

32 
المدرسة التحضيرية في العمـو والتقنيات 

 مختمف فروع التخصص الجزائر

31 
المدرسة التحضيرية في العمـو والتقنيات 

 مختمف فروع التخصص بعنابة

37 
المدرسة التحضيرية في العمـو والتقنيات 

 مختمف فروع التخصص بتممساف

32 
 المدرسة التحضيرية في العمـو والتقنيات

 مختمف فروع التخصص بوىراف

38 
المدرسة التحضيرية في العمـو اإلقتصادية 

 مختمف فروع التخصص والتجارية وعمـو التسيير بقسنطينة

31 
المدرسة التحضيرية في العمـو اإلقتصادية 

 مختمف فروع التخصص والتجارية وعمـو التسيير عنابة

21 
المدرسة التحضيرية في العمـو اإلقتصادية 

 مختمف فروع التخصص لتجارية وعمـو التسيير وىرافوا

20 
المدرسة التحضيرية في العمـو اإلقتصادية 

 مختمف فروع التخصص والتجارية وعمـو التسيير تممساف

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يتضمن إنشاء 3102 أكتوبر 2مؤرخ في  271رقم  قرار
 جامعة وىران لمعموم والتكنولوجيا األقسام المكونة لكمية الكيمياء لدى 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 0182غشػػػػت سػػػػنة  08 الموافػػػػق 0212 ذي القعػػػػدة عػػػاـ 30المػػػؤرخ فػػػػي  303-82بمقتضػػػى المرسػػػػـو رقػػػػـ  -

 والمتعمق بتنظيـ جامعة وىراف لمعمـو والتكنولوجيا وسيرىا، المعدؿ والمتمـ،
سػػػبتمبر سػػػنة  00 الموافػػػق 0222 ذي القعػػػدة عػػػاـ 1المػػػؤرخ فػػػي  203-02وبمقتضػػػى المرسػػػـو الرئاسػػػي رقػػػـ  -

 والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة، 3102
غشػت سػنة  32الموافق  0232جمادى الثانية عاـ  32المؤرخ في  321-12وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 منو، 22مـ، السيما المادة الذي يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدؿ والمت 3112
ينػػػاير سػػػنة  21الموافػػػق  0222ربيػػػع األوؿ عػػػاـ  08المػػػؤرخ فػػػي  22-02وبمقتضػػػى المرسػػػـو التنفيػػػذي رقػػػـ  -

 الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي. 3102
 

 يقـــــــــرر
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جمادى الثانية عاـ  32المؤرخ في  321-12مف المرسوـ التنفيذي رقـ  22تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
، المعدؿ والمتمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى 3112غشت سنة  32الموافق  0232

 . –جامعة وىراف لمعموـ والتكنولوجيا –إنشاء األقساـ المكونة لكيمة الكيمياء 
 األقساـ التالية: –اجامعة وىراف لمعمـو والتكنولوجي –تنشأ لدى كمية الكيمياء  :3المـادة 

 قسـ التعميـ األساسي في الكيمياء، -

 قسـ ىندسة الكيمياء، -

 قسـ ىندسة المواد، -

 قسـ الكيمياء العضوية الصناعية، -

 قسـ الكيمياء الفيزيائية. -

تكمف كل مف السيدتيف مديرة الدراسات لما بعد التدرج والبحث والتكويف ومديرة جامعة وىراف لمعمـو  :2المادة 
لوجيا والسيد مدير التكويف العالي في مرحمة التدرج، كل فيما يخصو، بتنفيذ ىذا القرار الذي والتكنو 

 سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

  3102 رأكتوب 12 حرر بالجزائر في                                                                                           
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                               

 األستاذ دمحم مباركي                                                                        
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يتضمن إنشاء 3102 أكتوبر 2مؤرخ في  270رقم  قرار
 األقسام المكونة لكمية الفيزياء لدى جامعة وىران لمعموم والتكنولوجيا 

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 0182غشػػػػت سػػػػنة  08 الموافػػػػق 0212 ذي القعػػػػدة عػػػاـ 30المػػػؤرخ فػػػػي  303-82بمقتضػػػى المرسػػػػـو رقػػػػـ  -

 ظيـ جامعة وىراف لمعمـو والتكنولوجيا وسيرىا، المعدؿ والمتمـ،والمتعمق بتن
سػػػبتمبر سػػػنة  00 الموافػػػق 0222 ذي القعػػػدة عػػػاـ 1المػػػؤرخ فػػػي  203-02وبمقتضػػػى المرسػػػـو الرئاسػػػي رقػػػـ  -

 والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة، 3102
غشػت سػنة  32لموافق ا 0232جمادى الثانية عاـ  32المؤرخ في  321-12وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 منو، 22الذي يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدؿ والمتمـ، السيما المادة  3112
ينػػػاير سػػػنة  21الموافػػػق  0222ربيػػػع األوؿ عػػػاـ  08المػػػؤرخ فػػػي  22-02وبمقتضػػػى المرسػػػـو التنفيػػػذي رقػػػـ  -

 العممي.الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث  3102
  يقـــــــــرر

جمػادى الثانيػة عػاـ  32المؤرخ في  321-12مف المرسوـ التنفيذي رقـ  22: تطبيقا ألحكاـ المادة المادة األولى
، المعػػدؿ والمػػتمـ، والمػػذكور أعػػاله، ييػػدؼ ىػػذا القػػرار إلػػى 3112غشػػت سػػنة  32الموافػػق  0232

 . –لمعمـو والتكنولوجيا جامعة وىراف –إنشاء األقساـ المكونة لكيمة الفيزياء 
 األقساـ التالية: –جامعة وىراف لمعمـو والتكنولوجيا –تنشأ لدى كمية الفيزياء  :3المـادة 

 قسـ التعميـ األساسي في الفيزياء، -

 قسـ تكنولوجية المواد، -

 قسـ ىندسة الفيزياء، -

 قسـ الفيزياء الطاقوية. -
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بعػػد التػػدرج والبحػػث والتكػػويف ومػػديرة جامعػػة وىػػراف لمعمػػـو  تكمػػف كػػل مػػف السػػيدتيف مػػديرة الدراسػػات لمػػا :2المــادة 
والتكنولوجيػػا والسػػيد مػػدير التكػػويف العػػالي فػػي مرحمػػة التػػدرج، كػػل فيمػػا يخصػػو، بتنفيػػذ ىػػذا القػػرار الػػذي 

 سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

  3102 أكتوبر 12 حرر بالجزائر في                                                                                           
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                               

 األستاذ دمحم مباركي                                                                        
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يتضمن إنشاء 3102 أكتوبر 2مؤرخ في  273رقم  قرار
 األقسام المكونة لكمية عموم الطبيعة والحياة لدى جامعة وىران لمعموم والتكنولوجيا 

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 0182غشػػػػت سػػػػنة  08 الموافػػػػق 0212 ذي القعػػػػدة عػػػاـ 30لمػػػؤرخ فػػػػي ا 303-82بمقتضػػػى المرسػػػػـو رقػػػػـ  -

 والمتعمق بتنظيـ جامعة وىراف لمعمـو والتكنولوجيا وسيرىا، المعدؿ والمتمـ،
سػػػبتمبر سػػػنة  00 الموافػػػق 0222 ذي القعػػػدة عػػػاـ 1المػػػؤرخ فػػػي  203-02وبمقتضػػػى المرسػػػـو الرئاسػػػي رقػػػـ  -

 والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة، 3102
غشػت سػنة  32الموافق  0232جمادى الثانية عاـ  32المؤرخ في  321-12ى المرسوـ التنفيذي رقـ وبمقتض -

 منو، 22الذي يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدؿ والمتمـ، السيما المادة  3112
ينػػػاير سػػػنة  21افػػػق المو  0222ربيػػػع األوؿ عػػػاـ  08المػػػؤرخ فػػػي  22-02وبمقتضػػػى المرسػػػـو التنفيػػػذي رقػػػـ  -

 الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي. 3102
  يقـــــــــرر

جمادى الثانية عاـ  32المؤرخ في  321-12مف المرسوـ التنفيذي رقـ  22: تطبيقا ألحكاـ المادة المادة األولى
ؼ ىذا القرار إلى ، المعدؿ والمتمـ، والمذكور أعاله، ييد3112غشت سنة  32الموافق  0232

 . –جامعة وىراف لمعموـ والتكنولوجيا –إنشاء األقساـ المكونة لكيمة عمـو الطبيعة والحياة 
 األقساـ التالية: –جامعة وىراف لمعموـ والتكنولوجيا –تنشأ لدى كمية عمـو الطبيعة والحياة : 3المـادة 

 قسـ التعميـ األساسي في البيولوجيا، -

 قسـ البيوتكنولوجيا، -

 قسـ عمـ الوراثة الجزيئية التطبيقية، -

 قسـ الكائف الحي والبيئة. -

تكمف كل مف السيدتيف مديرة الدراسات لما بعد التدرج والبحث والتكويف ومديرة جامعة وىراف لمعمـو : 2المادة 
 والتكنولوجيا والسيد مدير التكويف العالي في مرحمة التدرج، كل فيما يخصو، بتنفيذ ىذا القرار الذي

 سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

  3102 أكتوبر 12 حرر بالجزائر في                                                                                           
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                               

 األستاذ دمحم مباركي                                                                        
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 يتضمن إنشاء 3102 أكتوبر 2مؤرخ في  272رقم  قرار
 األقسام المكونة لكمية الرياضيات واإلعالم اآللي لدى جامعة وىران لمعموم والتكنولوجيا 

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 0182غشػػػػت سػػػػنة  08 الموافػػػػق 0212 ذي القعػػػػدة عػػػاـ 30خ فػػػػي المػػػؤر  303-82بمقتضػػػى المرسػػػػـو رقػػػػـ  -

 والمتعمق بتنظيـ جامعة وىراف لمعمـو والتكنولوجيا وسيرىا، المعدؿ والمتمـ،
سػػػبتمبر سػػػنة  00 الموافػػػق 0222 ذي القعػػػدة عػػػاـ 1المػػػؤرخ فػػػي  203-02وبمقتضػػػى المرسػػػـو الرئاسػػػي رقػػػـ  -

 والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة، 3102
غشػت سػنة  32الموافق  0232جمادى الثانية عاـ  32المؤرخ في  321-12مرسوـ التنفيذي رقـ وبمقتضى ال -

 منو، 22الذي يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدؿ والمتمـ، السيما المادة  3112
ينػػػاير سػػػنة  21الموافػػػق  0222ربيػػػع األوؿ عػػػاـ  08المػػػؤرخ فػػػي  22-02وبمقتضػػػى المرسػػػـو التنفيػػػذي رقػػػـ  -

 الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي. 3102
  يقـــــــــرر

جمادى الثانية عاـ  32المؤرخ في  321-12مف المرسوـ التنفيذي رقـ  22تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
ا القرار إلى ، المعدؿ والمتمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذ3112غشت سنة  32الموافق  0232

 . –جامعة وىراف لمعمـو والتكنولوجيا –إنشاء األقساـ المكونة لكمية الرياضيات واإلعالـ انلي 
 األقساـ التالية: –جامعة وىراف لمعمـو والتكنولوجيا –تنشأ لدى كمية الرياضيات واإلعالـ انلي  :3المـادة 

 قسـ الرياضيات، -

 قسـ اإلعالـ انلي. -

مف السيدتيف مديرة الدراسات لما بعد التدرج والبحث والتكويف ومديرة جامعة وىراف لمعمـو  تكمف كل :2المادة 
والتكنولوجيا والسيد مدير التكويف العالي في مرحمة التدرج، كل فيما يخصو، بتنفيذ ىذا القرار الذي 

 سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

  3102 أكتوبر 12 حرر بالجزائر في                                                                                           
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                               

 األستاذ دمحم مباركي                                                                        
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يتضمن تأىيل الميسانس المفتوحة 3102 أكتوبر 2مؤرخ في  272قرار رقم 
 بجامعة باتنة 3102-3102بعنوان السنة الجامعية 

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضػمف  0111أبريػل سػنة  2 الموافػق 0201 ذي الحجػة عػاـ 08المػؤرخ فػي  11-11بمقتضى القانوف رقـ  -

 المعدؿ والمتمـ، القانوف التوجييي لمتعميـ العالي،
سػػػبتمبر سػػػنة  00 الموافػػػق 0222 ذي القعػػػدة عػػػاـ 1المػػػؤرخ فػػػي  203-02وبمقتضػػػى المرسػػػـو الرئاسػػػي رقػػػـ  -

 والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة، 3102
الموافػػق أوؿ غشػػت سػػنة  0211ذي الحجػػة عػػاـ  31المػػؤرخ فػػي  027-81وبمقتضػػى المرسػػـو التنفيػػذي رقػػـ  -

 المتضمف إنشاء جامعة باتنة المعدؿ والمتمـ، 0181
غشػػػػت سػػػػنة  01الموافػػػػق  0231شػػػػعباف عػػػػاـ  02المػػػػؤرخ فػػػػي  371-18وبمقتضػػػػى المرسػػػػـو التنفيػػػػذي رقػػػػـ  -

 يادة الدكتوراه،المتضمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وش 3118
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ينػػػاير سػػػنة  21الموافػػػق  0222ربيػػػع األوؿ عػػػاـ  08المػػػؤرخ فػػػي  22-02وبمقتضػػػى المرسػػػـو التنفيػػػذي رقػػػـ  -
 الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي، 3102

تيا المتضػمف إنشػاء المجنػة الوطنيػة لمتأىيػل وتشػكيم 3111يونيػو سػنة  2المؤرخ في  031وبمقتضى القرار رقـ  -
 وصالحياتيا وسيرىا،

 .3102جويمية  8بناءا عمى محضر إجتماع المجنة الوطنية لمتأىيل بتاريخ  -
 

  يقـــــــــرر
بجامعػػة باتنػة، وفقػػا لممحػق ىػػذا  3102-3102: تؤىػػل الميسػانس المفتوحػػة بعنػواف السػػنة الجامعيػة المـادة األولــى

 القرار.

يف العػػالييف ومػػدير جامعػػة باتنػػة، كػػل فيمػػا يخصػػو بتطبيػػق ىػػذا القػػرار يكمػػف المػػدير العػػاـ لمتعمػػيـ والتكػػو  :3المـــادة 
  الذي ينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. 

  3102 أكتوبر 12 حرر بالجزائر في                                                                                           
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                               

 األستاذ دمحم مباركي                                                                        
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 جامعة باتنة-ممحق: تأىيل الميسانس 
 3102-3102 السنة الجامعية:

 طبيعة التخصص الفرع الميدان
 أ أداب وتراث ثقافي أمازيغي لغة وأدب أمازيغي لغة وثقافة أمازيغية

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يتضمن تأىيل الميسانس المفتوحة 3102 أكتوبر 2مؤرخ في  271رقم  قرار
 بجامعة تممسان 3102-3102بعنوان السنة الجامعية 

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضػمف  0111أبريػل سػنة  2 الموافػق 0201 ذي الحجػة عػاـ 08المػؤرخ فػي  11-11بمقتضى القانوف رقـ  -

 المعدؿ والمتمـ، لعالي،القانوف التوجييي لمتعميـ ا
سػػػبتمبر سػػػنة  00 الموافػػػق 0222 ذي القعػػػدة عػػػاـ 1المػػػؤرخ فػػػي  203-02وبمقتضػػػى المرسػػػـو الرئاسػػػي رقػػػـ  -

 والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة، 3102
الموافػػق أوؿ غشػػت سػػنة  0211ذي الحجػػة عػػاـ  31المػػؤرخ فػػي  028-81وبمقتضػػى المرسػػـو التنفيػػذي رقػػـ  -

 ة تممساف، المعدؿ والمتمـ،المتضمف إنشاء جامع 0181
غشػػػػت سػػػػنة  01الموافػػػػق  0231شػػػػعباف عػػػػاـ  02المػػػػؤرخ فػػػػي  371-18وبمقتضػػػػى المرسػػػػـو التنفيػػػػذي رقػػػػـ  -

 المتضمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه، 3118
ينػػػاير سػػػنة  21الموافػػػق  0222ـ ربيػػػع األوؿ عػػػا 08المػػػؤرخ فػػػي  22-02وبمقتضػػػى المرسػػػـو التنفيػػػذي رقػػػـ  -

 الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي، 3102
المتضػمف إنشػاء المجنػة الوطنيػة لمتأىيػل وتشػكيمتيا  3111يونيػو سػنة  2المؤرخ في  031وبمقتضى القرار رقـ  -

 وصالحياتيا وسيرىا،
 .3102جويمية  8بناءا عمى محضر إجتماع المجنة الوطنية لمتأىيل بتاريخ  -

  يقـــــــــرر
بجامعػة تممسػاف، وفقػا لممحػق ىػذا  3102-3102تؤىل الميسػانس المفتوحػة بعنػواف السػنة الجامعيػة  المادة األولى:

 القرار.
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يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة تممسػاف، كػل فيمػا يخصػو بتطبيػق ىػذا القػرار  :3المـادة 
  لنشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. الذي ينشر في ا

  3102 أكتوبر 12 حرر بالجزائر في                                                                                           
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                               

 األستاذ دمحم مباركي                                                                        
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 جامعة تممسان-ممحق: تأىيل الميسانس 
 3102-3102 السنة الجامعية:

 طبيعة التخصص الفرع الميدان
 أ دينامية ووراثة المجموعات الطبيعية عموم بيولوجية عموم الطبيعة والحياة
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يتضمن تأىيل الميسانس المفتوحة 3102 أكتوبر 2مؤرخ في  277رقم  قرار
 0بجامعة الجزائر 3102-3102ة الجامعية بعنوان السن

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضػمف  0111أبريػل سػنة  2 الموافػق 0201 ذي الحجػة عػاـ 08المػؤرخ فػي  11-11بمقتضى القانوف رقـ  -

 المعدؿ والمتمـ، القانوف التوجييي لمتعميـ العالي،
سػػػبتمبر سػػػنة  00 الموافػػػق 0222 ذي القعػػػدة عػػػاـ 1فػػػي المػػػؤرخ  203-02وبمقتضػػػى المرسػػػـو الرئاسػػػي رقػػػـ  -

 والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة، 3102
 0182غشػػػت سػػػنة  08الموافػػػق  0212ذي القعػػػدة عػػػاـ  30المػػػؤرخ فػػػي  311-82وبمقتضػػػى المرسػػػـو رقػػػـ  -

 المتعمق بتنظيـ وتسيير جامعة الجزائر، المعدؿ،
غشػػػػت سػػػػنة  01الموافػػػػق  0231شػػػػعباف عػػػػاـ  02المػػػػؤرخ فػػػػي  371-18وبمقتضػػػػى المرسػػػػـو التنفيػػػػذي رقػػػػـ  -

 المتضمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه، 3118
 3101يوليػو سػنة  02الموافػق  0220شػعباف عػاـ  3المػؤرخ فػي  082-01وبمقتضى المرسػوـ التنفيػذي رقػـ  -

 المتضمف تغيير تسمية جامعة الجزائر،
ينػػػاير سػػػنة  21الموافػػػق  0222ربيػػػع األوؿ عػػػاـ  08المػػػؤرخ فػػػي  22-02مرسػػػـو التنفيػػػذي رقػػػـ وبمقتضػػػى ال -

 الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي، 3102
المتضػمف إنشػاء المجنػة الوطنيػة لمتأىيػل وتشػكيمتيا  3111يونيػو سػنة  2المؤرخ في  031وبمقتضى القرار رقـ  -

 وصالحياتيا وسيرىا،
 .3102جويمية  8ءا عمى محضر إجتماع المجنة الوطنية لمتأىيل بتاريخ بنا -

  يقـــــــــرر
، وفقا لممحق 0بجامعة الجزائر 3102-3102: تؤىل الميسانس المفتوحة بعنواف السنة الجامعية المادة األولى

 ىذا القرار.
، كل فيما يخصو بتطبيق ىذا القرار 0الجزائريكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة  :3المـادة 

  الذي ينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. 
  3102 أكتوبر 12 حرر بالجزائر في                                                                                           

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                               
 األستاذ دمحم مباركي                                                                        

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 0جامعة الجزائر -ممحق: تأىيل الميسانس 
 3102-3102 السنة الجامعية:

 طبيعة التخصص الفرع الميدان
 أ فقو إسالمي عموم إسالمية عموم إنسانية واجتماعية

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 من تأىيل الميسانس المفتوحةيتض 3102 أكتوبر 2مؤرخ في  272رقم  قرار
 بجامعة بجاية 3102-3102بعنوان السنة الجامعية 

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضػمف  0111أبريػل سػنة  2 الموافػق 0201 ذي الحجػة عػاـ 08المػؤرخ فػي  11-11بمقتضى القانوف رقـ  -

 المعدؿ والمتمـ، القانوف التوجييي لمتعميـ العالي،
سػػػبتمبر سػػػنة  00 الموافػػػق 0222 ذي القعػػػدة عػػػاـ 1المػػػؤرخ فػػػي  203-02المرسػػػـو الرئاسػػػي رقػػػـ  وبمقتضػػػى -

 والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة، 3102
يوليػػػو سػػػنة  2الموافػػػق  0201ربيػػػع األوؿ عػػػاـ  02المػػػؤرخ فػػػي  308-18وبمقتضػػػى المرسػػػـو التنفيػػػذي رقػػػـ  -

 المتضمف إنشاء جامعة بجاية، المعدؿ والمتمـ، 0118
غشػػػػت سػػػػنة  01الموافػػػػق  0231شػػػػعباف عػػػػاـ  02المػػػػؤرخ فػػػػي  371-18قتضػػػػى المرسػػػػـو التنفيػػػػذي رقػػػػـ وبم -

 المتضمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه، 3118
ينػػػاير سػػػنة  21الموافػػػق  0222ربيػػػع األوؿ عػػػاـ  08المػػػؤرخ فػػػي  22-02وبمقتضػػػى المرسػػػـو التنفيػػػذي رقػػػـ  -

 الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي، 3102
المتضػمف إنشػاء المجنػة الوطنيػة لمتأىيػل وتشػكيمتيا  3111يونيػو سػنة  2المؤرخ في  031وبمقتضى القرار رقـ  -

 وصالحياتيا وسيرىا،
 .3102جويمية  8بناءا عمى محضر إجتماع المجنة الوطنية لمتأىيل بتاريخ  -

  يقـــــــــرر
بجامعػة بجايػة، وفقػا لممحػق ىػذا  3102-3102: تؤىل الميسػانس المفتوحػة بعنػواف السػنة الجامعيػة لمادة األولىا

 القرار.
: يكمػػف المػػدير العػػاـ لمتعمػيـ والتكػػويف العػػالييف ومػػدير جامعػة بجايػػة، كػػل فيمػػا يخصػو بتطبيػػق ىػػذا القػػرار 3المػػادة 

  لبحث العممي. الذي ينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي وا
  3102 أكتوبر 12 حرر بالجزائر في                                                                                           

 حث العممي وزير التعميم العالي والب                                                                                              
 األستاذ دمحم مباركي                                                                        

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 جامعة بجاية-ممحق: تأىيل الميسانس 

 3102-3102 السنة الجامعية:

 طبيعة التخصص الفرع الميدان
 أ عموم اإلعالم واإلتصال: اتصال وعالقات عامة عموم إنسانية عموم إنسانية واجتماعية

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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  3102سبتمبر  32المؤرخ في  701، يعدل القرار رقم 3102 أكتوبر 2مؤرخ في  278رقم  قرار
 2بجامعة قسنطينة  3102-3102ستر المفتوحة بعنوان السنة الجامعية المتضمن تأىيل الما

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
سػػػبتمبر سػػػػنة  00 الموافػػػق 0222 ذي القعػػػدة عػػػاـ 1المػػػؤرخ فػػػي  203-02بمقتضػػػى المرسػػػـو الرئاسػػػي رقػػػـ  -

 والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة، 3102
 3100نػوفمبر سػنة  38الموافػق  0222محػـر عػاـ  2المػؤرخ فػي  213-00وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 ، 2المتضمف إنشاء جامعة قسنطينة 
ينػػػاير سػػػنة  21الموافػػػق  0222ربيػػػع األوؿ عػػػاـ  08المػػػؤرخ فػػػي  22-02وبمقتضػػػى المرسػػػـو التنفيػػػذي رقػػػـ  -

 الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي، 3102
المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنة  3102سبتمبر سنة  32المؤرخ في  701وبمقتضى القرار رقـ  -

 .2بجامعة قسنطينة  3102 -3102الجامعية 
  يقـــــــــرر

المتضمف  3102سبتمبر سنة  32المؤرخ في  701ييدؼ ىذا القرار إلى تعديل ممحق القرار رقـ  المادة األولى:
 .2بجامعة قسنطينة  3102 -3102السنة الجامعية تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف 

 والمذكور أعاله، عمى النحو التالي: 3102سبتمبر  32المؤرخ في  701: يعدؿ ممحق القرار رقـ 3المـادة 
 طبيعة التخصص الفرع الميدان

 أ تعمير لميندسة المعمارية ىندسة معمارية وعمران عموم وتكنولوجيا
 م تعمير لميندسة المعمارية

 ".................................الباقي بدوف تغيير........................".................
، كػػل فيمػػا يخصػػو بتطبيػػق ىػػذا 2يكمػػف المػػدير العػػاـ لمتعمػػيـ والتكػػويف العػػالييف ومػػدير جامعػػة قسػػنطينة  :2المـــادة 

  العممي.  القرار الذي ينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث
  3102 أكتوبر 12 حرر بالجزائر في                                                                                           

 حث العممي وزير التعميم العالي والب                                                                                                  
 األستاذ دمحم مباركي                                                                           

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  3102سبتمبر  32المؤرخ في  624، يعدل القرار رقم 3102 أكتوبر 2مؤرخ في  271رقم  قرار
 بجامعة المسيمة 3102-3102المتضمن تأىيل الماستر المفتوحة بعنوان السنة الجامعية 

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
سػػػبتمبر سػػػػنة  00 الموافػػػق 0222 ذي القعػػػدة عػػػاـ 1المػػػؤرخ فػػػي  203-02بمقتضػػػى المرسػػػـو الرئاسػػػي رقػػػـ  -

 والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة، 3102
سػػبتمبر  08لموافػػق ا 0233جمػػادى الثانيػػة عػػاـ  21المػػؤرخ فػػي  322-10وبمقتضػػى المرسػػـو التنفيػػذي رقػػـ  -

 المتضمف إنشاء جامعة المسيمة، المعدؿ والمتمـ، 3110سنة 
ينػػػاير سػػػنة  21الموافػػػق  0222ربيػػػع األوؿ عػػػاـ  08المػػػؤرخ فػػػي  22-02وبمقتضػػػى المرسػػػـو التنفيػػػذي رقػػػـ  -

 الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي، 3102
المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنة  3102تمبر سنة سب 32المؤرخ في  732وبمقتضى القرار رقـ  -

 بجامعة المسيمة. 3102 -3102الجامعية 
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  يقـــــــــرر
المتضمف  3102سبتمبر سنة  32المؤرخ في  732ييدؼ ىذا القرار إلى تعديل ممحق القرار رقـ  المادة األولى:

 .بجامعة المسيمة 3102 -3102تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنة الجامعية 
 والمذكور أعاله، عمى النحو التالي: 3102سبتمبر  32المؤرخ في  732يعدؿ ممحق القرار رقـ  :3المـادة 

 طبيعة التخصص الفرع الميدان
 أ تاريخ: تاريخ العالم المعاصر عموم إنسانية عموم إنسانية واجتماعية

 ................."اقي بدوف تغيير.............................................الب"...................
يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة المسيمة، كل فيما يخصو بتطبيق ىذا القرار : 2المـادة 

  الذي ينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. 
  3102 أكتوبر 12 حرر بالجزائر في                                                                                           

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                               
 األستاذ دمحم مباركي                                                                        

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  3102سبتمبر  32المؤرخ في  711، يعدل القرار رقم 3102 أكتوبر 2مؤرخ في  221رقم  قرار
 يرةبجامعة البو  3102-3102المتضمن تأىيل الماستر المفتوحة بعنوان السنة الجامعية 

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
سػػػبتمبر سػػػػنة  00 الموافػػػق 0222 ذي القعػػػدة عػػػاـ 1المػػػؤرخ فػػػي  203-02بمقتضػػػى المرسػػػـو الرئاسػػػي رقػػػـ  -

 والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة، 3102
 3103يونيػػو سػػنة  2الموافػػق  0222رجػػب عػػاـ  02المػػؤرخ فػػي  320-03وبمقتضػػى المرسػػـو التنفيػػذي رقػػـ  -

 ضمف إنشاء جامعة البويرة، المت
ينػػػاير سػػػنة  21الموافػػػق  0222ربيػػػع األوؿ عػػػاـ  08المػػػؤرخ فػػػي  22-02وبمقتضػػػى المرسػػػـو التنفيػػػذي رقػػػـ  -

 الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي، 3102
بعنواف السنة المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة  3102سبتمبر سنة  32المؤرخ في  711وبمقتضى القرار رقـ  -

 بجامعة البويرة. 3102 -3102الجامعية 
  يقـــــــــرر

المتضمف  3102سبتمبر سنة  32المؤرخ في  711: ييدؼ ىذا القرار إلى تعديل ممحق القرار رقـ المادة األولى
 .بجامعة البويرة 3102 -3102تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنة الجامعية 

 والمذكور أعاله، عمى النحو التالي: 3102سبتمبر  32المؤرخ في  711لقرار رقـ يعدؿ ممحق ا :3المـادة 
 طبيعة التخصص الفرع الميدان

 عموم وتكنولوجيا

 أ أنظمة آلية صناعية موزعة إلكترونيك
 أ أنظمة إلكترونية مركبة

 إلكتروتقني
 أ تحويل وتسيير الطاقة

 أ ىندسة الطاقة الكيربائية ونقل
 أ ميكانيك ونظم التحكمكيرو 

 .........."....................الباقي بدوف تغيير........................."..................
يكمػف المػدير العػاـ لمتعمػيـ والتكػويف العػالييف ومػدير جامعػة البػويرة، كػل فيمػا يخصػو بتطبيػق ىػذا القػرار  :2المػادة 

  يـ العالي والبحث العممي. الذي ينشر في النشرة الرسمية لمتعم
  3102 أكتوبر 12 حرر بالجزائر في                                                                                            

 ميم العالي والبحث العممي وزير التع                                                                                                
 األستاذ دمحم مباركي                                                                         

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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  3102سبتمبر  32المؤرخ في  606، يعدل القرار رقم 3102 أكتوبر 2مؤرخ في  220رقم  قرار
 بجامعة بومرداس 3102-3102المتضمن تأىيل الماستر المفتوحة بعنوان السنة الجامعية 

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
سػػػبتمبر سػػػػنة  00 الموافػػػق 0222 ذي القعػػػدة عػػػاـ 1المػػػؤرخ فػػػي  203-02بمقتضػػػى المرسػػػـو الرئاسػػػي رقػػػـ  -

 والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة، 3102
 0118يونيػػػو سػػػنة  3الموافػػق  0201صػػػفر عػػػاـ  2المػػػؤرخ فػػي  081-18وبمقتضػػى المرسػػػـو التنفيػػذي رقػػػـ  -

 المتضمف إنشاء جامعة بومرداس، المعدؿ والمتمـ، 
ينػػػاير سػػػنة  21الموافػػػق  0222ربيػػػع األوؿ عػػػاـ  08المػػػؤرخ فػػػي  22-02وبمقتضػػػى المرسػػػـو التنفيػػػذي رقػػػـ  -

 الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي، 3102
المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنة  3102سبتمبر سنة  32المؤرخ في  717وبمقتضى القرار رقـ  -

 بجامعة بومرداس. 3102 -3102الجامعية 
  يقـــــــــرر

المتضمف  3102سبتمبر سنة  32المؤرخ في  717قرار إلى تعديل ممحق القرار رقـ ييدؼ ىذا ال المادة األولى:
 .بجامعة بومرداس 3102 -3102تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنة الجامعية 

 والمذكور أعاله، عمى النحو التالي: 3102سبتمبر  32المؤرخ في  717يعدؿ ممحق القرار رقـ  :3المـادة 
 طبيعة خصصالت الفرع الميدان

عالم آلي  رياضيات وا 
 إعالم آلي

 أ ىندسة البرمجيات ومعالجة المعمومات
 م أنظمة المعمومات الموزعة
 م تكنولوجيا المعمومات

 أ رياضيات مالية رياضيات
 أ بحوث عمميات ورياضيات التسيير

 ........."..................الباقي بدوف تغيير............................................."
لقرار يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة بومرداس، كل فيما يخصو بتطبيق ىذا ا :2المـادة 

  الذي ينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. 
  3102 أكتوبر 12 حرر بالجزائر في                                                                                           

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                             
 األستاذ دمحم مباركي                                                                             

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  3102سبتمبر  32المؤرخ في  711ويتمـ القرار رقـ  يعدؿ، 3102 أكتوبر 2مؤرخ في  223رقـ  قرار
 بالمركز الجامعي تمنراست 3102-3102المتضمف تأىيل الميسانس المفتوحة بعنواف السنة الجامعية 

 
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
بر سػػػػنة سػػػبتم 00 الموافػػػق 0222 ذي القعػػػدة عػػػاـ 1المػػػؤرخ فػػػي  203-02بمقتضػػػى المرسػػػـو الرئاسػػػي رقػػػـ  -

 والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة، 3102
 3111غشػت سػنة  07الموافػق  0237رجب عاـ  00المؤرخ في  210-11وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 المتضمف إنشاء مركز جامعي بتمنراست، 
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ينػػػاير سػػػنة  21الموافػػػق  0222ربيػػػع األوؿ عػػػاـ  08المػػػؤرخ فػػػي  22-02وبمقتضػػػى المرسػػػـو التنفيػػػذي رقػػػـ  -
 الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي، 3102

المتضػػمف تأىيػػل الميسػػانس المفتوحػػة بعنػػواف  3102سػػبتمبر سػػنة  32المػػؤرخ فػػي  711وبمقتضػػى القػػرار رقػػـ  -
 بالمركز الجامعي تمنراست. 3102 -3102السنة الجامعية 

  يقـــــــــرر
 3102سبتمبر سنة  32المؤرخ في  711ميـ ممحق القرار رقـ : ييدؼ ىذا القرار إلى تعديل وتتالمادة األولى

بالمركز الجامعي  3102 -3102المتضمف تأىيل الميسانس المفتوحة بعنواف السنة الجامعية 
 .تمنراست

 والمذكور أعاله، عمى النحو التالي: 3102سبتمبر  32المؤرخ في  711يعدؿ ويتمـ ممحق القرار رقـ : 3المـادة 
 طبيعة التخصص عالفر  الميدان

 أ ميكروبيولوجيا عامة عموم بيولوجية عموم الطبيعة والحياة

جتماعية  أ عمم اآلثار: آثار ما قبل التاريخ عموم إنسانية عموم إنسانية وا 
 أ أرطوفونيا: أرطوفونيا عموم إجتماعية

 ............."...........................الباقي بدوف تغيير..................".................
يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير المركز الجامعي بتمنراست، كل فيما يخصو بتطبيػق  :2المـادة 

  ىذا القرار الذي ينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. 
  3102 أكتوبر 12 حرر بالجزائر في                                                                                           

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                               
 األستاذ دمحم مباركي                                                                        

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ، يتضمن تأىيل الماستر المفتوحة 3102 أكتوبر 2مؤرخ في  222رقم  قرار
 3، بجامعة الجزائر 3102-3102بعنوان السنة الجامعية 

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضمف  0111أبريل سنة  2 موافقال 0201 ذي الحجة عاـ 08المؤرخ في  11-11بمقتضى القانوف رقـ  -

 المعدؿ والمتمـ، القانوف التوجييي لمتعميـ العالي،
سبتمبر سنة  00 الموافق 0222 ذي القعدة عاـ 1المؤرخ في  203-02وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة، 3102
غشت سنة  01الموافق  0231ف عاـ شعبا 02المؤرخ في  371-18وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 المتضمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه، 3118
أكتوبر سنة  33الموافق  0221ذي القعدة عاـ  2المؤرخ في  221-11وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 المتضمف إنشاء جامعة بوزريعة،  3111
 3101يوليو سنة  02الموافق  0220شعباف عاـ  3المؤرخ في  082-01التنفيذي رقـ وبمقتضى المرسوـ  -

 المتضمف تغيير تسمية جامعة بوزريعة، 
يناير سنة  21الموافق  0222ربيع األوؿ عاـ  08المؤرخ في  22-02وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي، 3102
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المتضمف إنشاء المجنة الوطنية لمتأىيل وتشكيمتيا  3111يونيو سنة  2المؤرخ في  031وبمقتضى القرار رقـ  -
 وصالحياتيا وسيرىا،

 .3102جويمية  8بناءا عمى محضر اجتماع المجنة الوطنية لمتأىيل بتاريخ  -
  يقـــــــــرر

، وفقػػا لممحػػق 3بجامعػػة الجزائػػر  3102-3102 تؤىػػل الماسػػتر المفتوحػػة بعنػػواف السػػنة الجامعيػػة المــادة األولــى:
 ىذا القرار.

، كػػل فيمػػا يخصػػو بتطبيػػق ىػػذا 3يكمػػف المػػدير العػػاـ لمتعمػػيـ والتكػػويف العػػالييف ومػػدير جامعػػة الجزائػػر  :3المـــادة 
  القرار الذي ينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. 

  3102 أكتوبر 12 حرر بالجزائر في                                                                                           
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                               

 األستاذ دمحم مباركي                                                                        
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 3جامعة الجزائر -ممحق: تاىيل الماستر
 3102-3102السنة الجامعية 

 طبيعة التخصص رعالف الميدان
 أ المسانيات التطبيقية وتعميمية اإلنجميزية لغة أجنبية لغة انجميزية آداب ولغات أجنبية

 أ عمم اآلثار: حفظ والترميم عموم إنسانية عموم إنسانية واجتماعية
 أ عمم اآلثار: ما قبل التاريخ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يتضمن تأىيل الماستر المفتوحة، 3102 أكتوبر 2مؤرخ في  222قرار رقم 
 بجامعة البويرة- 3102-3102بعنوان السنة الجامعية 

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضػمف  0111أبريػل سػنة  2 الموافػق 0201 ذي الحجػة عػاـ 08المػؤرخ فػي  11-11بمقتضى القانوف رقـ  -

 ؿ والمتمـ،المعد القانوف التوجييي لمتعميـ العالي،
سػػػبتمبر سػػػنة  00 الموافػػػق 0222 ذي القعػػػدة عػػػاـ 1المػػػؤرخ فػػػي  203-02وبمقتضػػػى المرسػػػـو الرئاسػػػي رقػػػـ  -

 والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة، 3102
غشػػػػت سػػػػنة  01الموافػػػػق  0231شػػػػعباف عػػػػاـ  02المػػػػؤرخ فػػػػي  371-18وبمقتضػػػػى المرسػػػػـو التنفيػػػػذي رقػػػػـ  -

 يادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه،المتضمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى ش 3118
 3103يونيػػو سػػنة  2الموافػػق  0222رجػػب عػػاـ  02المػػؤرخ فػػي  320-03وبمقتضػػى المرسػػـو التنفيػػذي رقػػـ  -

 المتضمف إنشاء جامعة البويرة، 
ينػػػاير سػػػنة  21الموافػػػق  0222ربيػػػع األوؿ عػػػاـ  08المػػػؤرخ فػػػي  22-02وبمقتضػػػى المرسػػػـو التنفيػػػذي رقػػػـ  -

 الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي، 3102
المتضػمف إنشػاء المجنػة الوطنيػة لمتأىيػل وتشػكيمتيا  3111يونيػو سػنة  2المؤرخ في  031وبمقتضى القرار رقـ  -

 وصالحياتيا وسيرىا،
 .3102جويمية  8بناءا عمى محضر اجتماع المجنة الوطنية لمتأىيل بتاريخ  -

 

  يقـــــــــرر
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 بجامعة البويرة، وفقا لممحق ىذا القرار 3102-3102تؤىل الماستر المفتوحة بعنواف السنة الجامعية  لمادة األولى:ا
يكمف المدير العاـ لمتعمػيـ والتكػويف العػالييف ومػدير جامعػة البػويرة، كػل فيمػا يخصػو بتطبيػق ىػذا القػرار  :3المـادة 

  والبحث العممي. الذي ينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي 
  3102 أكتوبر 12 حرر بالجزائر في                                                                                           

 لبحث العممي وزير التعميم العالي وا                                                                                              
 األستاذ دمحم مباركي                                                                        

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 جامعة البويرة-ممحق: تاىيل الماستر

 3102-3102السنة الجامعية 
 طبيعة التخصص الفرع الميدان

 أ بيوتكنولوجيا ميكروبية عموم بيولوجية عموم الطبيعة والحياة
 أ التحميل البيولوجي والبيوكيميائي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ، يتضمن تأىيل الماستر المفتوحة3102 أكتوبر 2مؤرخ في  221رقم  قرار
 بجامعة بومرداس-  3102-3102معية بعنوان السنة الجا

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضػمف  0111أبريػل سػنة  2 الموافػق 0201 ذي الحجػة عػاـ 08المػؤرخ فػي  11-11بمقتضى القانوف رقـ  -

 المعدؿ والمتمـ، القانوف التوجييي لمتعميـ العالي،
سػػػبتمبر سػػػنة  00 الموافػػػق 0222 ذي القعػػػدة عػػػاـ 1المػػػؤرخ فػػػي  203-02وبمقتضػػػى المرسػػػـو الرئاسػػػي رقػػػـ  -

 والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة، 3102
 0118يونيػػػو سػػػنة  3الموافػػق  0201صػػػفر عػػػاـ  2المػػػؤرخ فػػي  081-18وبمقتضػػى المرسػػػـو التنفيػػذي رقػػػـ  -

 المتضمف إنشاء جامعة بومرداس، المعدؿ والمتمـ،
غشػػػػت سػػػػنة  01الموافػػػػق  0231شػػػػعباف عػػػػاـ  02المػػػػؤرخ فػػػػي  371-18وبمقتضػػػػى المرسػػػػـو التنفيػػػػذي رقػػػػـ  -

 المتضمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه، 3118
ينػػػاير سػػػنة  21الموافػػػق  0222ربيػػػع األوؿ عػػػاـ  08المػػػؤرخ فػػػي  22-02وبمقتضػػػى المرسػػػـو التنفيػػػذي رقػػػـ  -

 حث العممي،الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والب 3102
المتضػمف إنشػاء المجنػة الوطنيػة لمتأىيػل وتشػكيمتيا  3111يونيػو سػنة  2المؤرخ في  031وبمقتضى القرار رقـ  -

 وصالحياتيا وسيرىا،
 .3102جويمية  8عمى محضر اجتماع المجنة الوطنية لمتأىيل بتاريخ  بناء -

  يقـــــــــرر
بجامعػة بػومرداس، وفقػا لممحػق ىػذا  3102-3102ة الجامعيػة تؤىل الماستر المفتوحة بعنػواف السػن المادة األولى:

 القرار.
يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة بومرداس، كل فيما يخصو بتطبيق ىذا القرار : 3المـادة 

  الذي ينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. 
  3102 أكتوبر 12 حرر بالجزائر في                                                                                           

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                               
 األستاذ دمحم مباركي                                                                        

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 جامعة بومرداس- ممحق: تاىيل الماستر
 3102-3102السنة الجامعية 

 طبيعة التخصص الفرع نالميدا

 أ عموم المغة لغة انجميزية آداب ولغات أجنبية
 أ عموم المغة لغة فرنسية

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يتضمن تأىيل الماستر المفتوحة ، 3102 أكتوبر 2مؤرخ في  227رقم  قرار
 بجامعة الشمف- 3102-3102بعنوان السنة الجامعية 

 

 العالي والبحث العممي، إن وزير التعميم
المتضػمف  0111أبريػل سػنة  2 الموافػق 0201 ذي الحجػة عػاـ 08المػؤرخ فػي  11-11بمقتضى القانوف رقـ  -

 المعدؿ والمتمـ، القانوف التوجييي لمتعميـ العالي،
سػػػبتمبر سػػػنة  00 الموافػػػق 0222 ذي القعػػػدة عػػػاـ 1المػػػؤرخ فػػػي  203-02وبمقتضػػػى المرسػػػـو الرئاسػػػي رقػػػـ  -

 لمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،وا 3102
يوليػػو سػػنة  32الموافػق  0233جمػػادى األولػى عػػاـ  3المػؤرخ فػػي  311-10وبمقتضػى المرسػػـو التنفيػذي رقػػـ  -

 المتضمف إنشاء جامعة الشمف، المعدؿ والمتمـ، 3110
غشػػػػت سػػػػنة  01الموافػػػػق  0231شػػػػعباف عػػػػاـ  02المػػػػؤرخ فػػػػي  371-18وبمقتضػػػػى المرسػػػػـو التنفيػػػػذي رقػػػػـ  -

 لمتضمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه،ا 3118
ينػػػاير سػػػنة  21الموافػػػق  0222ربيػػػع األوؿ عػػػاـ  08المػػػؤرخ فػػػي  22-02وبمقتضػػػى المرسػػػـو التنفيػػػذي رقػػػـ  -

 الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي، 3102
المتضػمف إنشػاء المجنػة الوطنيػة لمتأىيػل وتشػكيمتيا  3111يونيػو سػنة  2في  المؤرخ 031وبمقتضى القرار رقـ  -

 وصالحياتيا وسيرىا،
 .3102جويمية  8بناءا عمى محضر اجتماع المجنة الوطنية لمتأىيل بتاريخ  -

  يقـــــــــرر
 لممحق ىذا القرار بجامعة الشمف، وفقا 3102-3102تؤىل الماستر المفتوحة بعنواف السنة الجامعية  المادة األولى:

يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العػالييف ومػدير جامعػة الشػمف، كػل فيمػا يخصػو بتطبيػق ىػذا القػرار : 3المـادة 
  الذي ينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. 

  3102 أكتوبر 12 حرر بالجزائر في                                                                                           
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                               

 اذ دمحم مباركياألست                                                                        
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 جامعة الشمف- ممحق: تاىيل الماستر
 3102-3102السنة الجامعية 

 طبيعة التخصص الفرع الميدان
 أ اقتصاد سياحي وفندقي عموم اقتصادية وم تجاريةعموم اقتصادية، تسيير وعم

تاريخ: تاريخ الجزائر اإلقتصادي  عموم إنسانية عموم إنسانية واجتماعية
 أ 0173-0108واإلجتماعي بين 

 أ المنظومات المغوية الجزائرية لغة عربية لغة وأدب عربي
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 يتضمن تأىيل الماستر المفتوحة، 3102 أكتوبر 2مؤرخ في  222رقم  قرار
 بجامعة الجمفة-  3102-3102بعنوان السنة الجامعية 

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضمف  0111أبريل سنة  2 فقالموا 0201 ذي الحجة عاـ 08المؤرخ في  11-11بمقتضى القانوف رقـ  -

 المعدؿ والمتمـ، القانوف التوجييي لمتعميـ العالي،
سبتمبر سنة  00 الموافق 0222 ذي القعدة عاـ 1المؤرخ في  203-02وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة، 3102
غشت سنة  01الموافق  0231اـ شعباف ع 02المؤرخ في  371-18وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 المتضمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه، 3118
 3111يناير سنة  2الموافق  0221محـر عاـ  2المؤرخ في  11-11وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 المتضمف إنشاء جامعة الجمفة، 
يناير سنة  21الموافق  0222ربيع األوؿ عاـ  08المؤرخ في  22-02 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ -

 الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي، 3102
المتضمف إنشاء المجنة الوطنية لمتأىيل وتشكيمتيا  3111يونيو سنة  2المؤرخ في  031وبمقتضى القرار رقـ  -

 وصالحياتيا وسيرىا،
 .3102جويمية  8المجنة الوطنية لمتأىيل بتاريخ بناء عمى محضر اجتماع  -

  يقـــــــــرر
بجامعػػة الجمفػػة، وفقػػا لممحػػق ىػػذا  3102-3102تؤىػػل الماسػػتر المفتوحػػة بعنػػواف السػػنة الجامعيػػة  المــادة األولــى:

 القرار.
 

بتطبيػق ىػذا القػرار يكمف المدير العاـ لمتعمػيـ والتكػويف العػالييف ومػدير جامعػة الجمفػة، كػل فيمػا يخصػو  :3المـادة 
  الذي ينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. 

  3102 أكتوبر 12 حرر بالجزائر في                                                                                           
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                               

 األستاذ دمحم مباركي                                                                        
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 جامعة الجمفة- ممحق: تأىيل الماستر

 3102-3102السنة الجامعية 
 طبيعة التخصص الفرع الميدان

 أ المدن والدينامية المجمية جغرافيا وتييئة اإلقميم عموم األرض والكون 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يتضمن تأىيل الماستر المفتوحة، 3102 كتوبرأ 2مؤرخ في  228رقم  قرار
 بجامعة األغواط- 3102-3102بعنوان السنة الجامعية 

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضػمف  0111أبريػل سػنة  2 الموافػق 0201 ذي الحجػة عػاـ 08المػؤرخ فػي  11-11بمقتضى القانوف رقـ  -

 والمتمـ، المعدؿ القانوف التوجييي لمتعميـ العالي،
سػػػبتمبر سػػػنة  00 الموافػػػق 0222 ذي القعػػػدة عػػػاـ 1المػػػؤرخ فػػػي  203-02وبمقتضػػػى المرسػػػـو الرئاسػػػي رقػػػـ  -

 والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة، 3102
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سػػبتمبر  08الموافػػق  0233جمػػادى الثانيػػة عػػاـ  21المػػؤرخ فػػي  321-10وبمقتضػػى المرسػػـو التنفيػػذي رقػػـ  -
 ألغواط، المعدؿ، والمتضمف إنشاء جامعة ا  3110سنة 

غشػػػػت سػػػػنة  01الموافػػػػق  0231شػػػػعباف عػػػػاـ  02المػػػػؤرخ فػػػػي  371-18وبمقتضػػػػى المرسػػػػـو التنفيػػػػذي رقػػػػـ  -
 المتضمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه، 3118

ينػػػاير سػػػنة  21موافػػػق ال 0222ربيػػػع األوؿ عػػػاـ  08المػػػؤرخ فػػػي  22-02وبمقتضػػػى المرسػػػـو التنفيػػػذي رقػػػـ  -
 الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي، 3102

المتضػمف إنشػاء المجنػة الوطنيػة لمتأىيػل وتشػكيمتيا  3111يونيػو سػنة  2المؤرخ في  031وبمقتضى القرار رقـ  -
 وصالحياتيا وسيرىا،

 .3102جويمية  8بناء عمى محضر اجتماع المجنة الوطنية لمتأىيل بتاريخ  -
 

  يقـــــــــرر
بجامعػة األغػواط، وفقػا لممحػق ىػذا  3102-3102: تؤىل الماستر المفتوحة بعنواف السنة الجامعيػة المادة األولى

 القرار.
يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة األغواط، كل فيما يخصػو بتطبيػق ىػذا القػرار  :3المـادة 

  رسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. الذي ينشر في النشرة ال
  3102 أكتوبر 12 حرر بالجزائر في                                                                                           

 زير التعميم العالي والبحث العممي و                                                                                               
 األستاذ دمحم مباركي                                                                        

ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ  ـــ
 جامعة األغواط- ممحق: تأىيل الماستر

 3102-3102السنة الجامعية 
 طبيعة التخصص الفرع الميدان

عموم اقتصادية، تسيير 
 وعموم تجارية

 أ اقتصاد عمومي وتسيير المؤسسات عموم اقتصادية
 أ دراسات مالية ونقدية معمقة

 أ إدارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة عموم التسيير

 أ حضارة، أدب وتعميمية المغة لغة انجميزية لغات أجنبيةآداب و 
 أ عموم المغة لغة فرنسية

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يتضمن تأىيل الماستر المفتوحةـ، 3102 أكتوبر 2مؤرخ في  221رقم  قرار
 بجامعة تيزي وزو  3102-3102بعنوان السنة الجامعية 

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضػمف  0111أبريػل سػنة  2 الموافػق 0201 ذي الحجػة عػاـ 08المػؤرخ فػي  11-11انوف رقـ بمقتضى الق -

 المعدؿ والمتمـ، القانوف التوجييي لمتعميـ العالي،
سػػػبتمبر سػػػنة  00 الموافػػػق 0222 ذي القعػػػدة عػػػاـ 1المػػػؤرخ فػػػي  203-02وبمقتضػػػى المرسػػػـو الرئاسػػػي رقػػػـ  -

 والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة، 3102
الموافػػق أوؿ غشػػت سػػنة  0211ذي الحجػػة عػػاـ  31المػػؤرخ فػػي  021-81ضػػى المرسػػـو التنفيػػذي رقػػـ وبمقت -

 والمتضمف إنشاء جامعة تيزي وزو، المعدؿ والمتمـ،  0181
غشػػػػت سػػػػنة  01الموافػػػػق  0231شػػػػعباف عػػػػاـ  02المػػػػؤرخ فػػػػي  371-18وبمقتضػػػػى المرسػػػػـو التنفيػػػػذي رقػػػػـ  -

 شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه،المتضمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى  3118
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ينػػػاير سػػػنة  21الموافػػػق  0222ربيػػػع األوؿ عػػػاـ  08المػػػؤرخ فػػػي  22-02وبمقتضػػػى المرسػػػـو التنفيػػػذي رقػػػـ  -
 الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي، 3102

اء المجنػة الوطنيػة لمتأىيػل وتشػكيمتيا المتضػمف إنشػ 3111يونيػو سػنة  2المؤرخ في  031وبمقتضى القرار رقـ  -
 وصالحياتيا وسيرىا،

 .3102جويمية  8بناءا عمى محضر اجتماع المجنة الوطنية لمتأىيل بتاريخ  -
 

  يقـــــــــرر
بجامعة تيزي وزو، وفقا لممحق ىذا  3102-3102تؤىل الماستر المفتوحة بعنواف السنة الجامعية  المادة األولى:

 القرار.
يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة تيزي وزو، كل فيما يخصو بتطبيق ىذا القرار  :3المػادة 

  الذي ينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. 
  3102 أكتوبر 12 لجزائر فيحرر با                                                                                           

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                               
 األستاذ دمحم مباركي                                                                        

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 جامعة تيزي وزو-ممحق: تأىيل الماستر
 3102-3102السنة الجامعية 

 طبيعة التخصص الفرع الميدان

عموم اقتصادية، تسيير وعموم 
 تجارية

 أ اقتصاد التنمية المستدامة والمحيط ةعموم اقتصادي
 أ البنوك، المالية والنقود

 أ مالية المؤسسة عموم التسيير
 أ التسيير اإلستراتيجي لممؤسسات

 أ المالية عموم تجارية
 أ التسويق وتسيير المؤسسات

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 لمفتوحةيتضمن تأىيل الماستر ا، 3102 أكتوبر 2مؤرخ في  281قرار رقم 
 بجامعة ىواري بومدين لمعموم والتكنولجيا 3102-3102بعنوان السنة الجامعية 

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضمف  0111أبريل سنة  2 الموافق 0201 ذي الحجة عاـ 08المؤرخ في  11-11بمقتضى القانوف رقـ  -

 المعدؿ والمتمـ، القانوف التوجييي لمتعميـ العالي،

 0182غشت سنة  08الموافق  0212ذي القعدة عاـ  30المؤرخ في  301-82وبمقتضى المرسوـ رقـ  -
 المتعمق بتنظيـ جامعة ىواري بومديف لمعموـ والتكنولوجيا وسيرىا، المعدؿ والمتمـ، 

سبتمبر سنة  00 الموافق 0222 ذي القعدة عاـ 1المؤرخ في  203-02وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -
 المتضمف تعييف أعضاء الحكومة،و  3102

غشت سنة  01الموافق  0231شعباف عاـ  02المؤرخ في  371-18وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 المتضمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه، 3118

يناير سنة  21الموافق  0222عاـ  ربيع األوؿ 08المؤرخ في  22-02وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي، 3102
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المتضمف إنشاء المجنة الوطنية لمتأىيل وتشكيمتيا  3111يونيو سنة  2المؤرخ في  031وبمقتضى القرار رقـ  -
 وصالحياتيا وسيرىا،

 .3102جويمية  8بناء عمى محضر اجتماع المجنة الوطنية لمتأىيل بتاريخ  -
 

  يقـــــــــرر
بجامعة ىواري بومديف لمعمـو  3102-3102تؤىل الماستر المفتوحة بعنواف السنة الجامعية  المادة األولى:

 والتكنولوجيا، وفقا لممحق ىذا القرار.
نولوجيا، كل فيما يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة ىواري بومديف لمعموـ والتك :3المـادة 

  يخصو بتطبيق ىذا القرار الذي ينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. 
  3102 أكتوبر 12 حرر بالجزائر في                                                                                           

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                               
 األستاذ دمحم مباركي                                                                        

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 جامعة العموم والتكنولوجيا ىواري بومدين- ممحق: تأىيل الماستر

 3102-3102السنة الجامعية 
 طبيعة التخصص الفرع الميدان
 أ ىندسة الحرارة المنخفضة والتبريد ىندسة الطرائق عموم وتكنولوجيا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يتضمن تأىيل الماستر المفتوحة، 3102 أكتوبر 2مؤرخ في  280رقم  قرار
 بجامعة عنابة-  3102-3102بعنوان السنة الجامعية 

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
ضػمف المت 0111أبريػل سػنة  2 الموافػق 0201 ذي الحجػة عػاـ 08المػؤرخ فػي  11-11بمقتضى القانوف رقـ  -

 المعدؿ والمتمـ، القانوف التوجييي لمتعميـ العالي،

 0182غشػػػت سػػػنة  08الموافػػػق  0212ذي القعػػػدة عػػػاـ  30المػػػؤرخ فػػػي  302-82وبمقتضػػػى المرسػػػـو رقػػػـ  -
 المتعمق بتنظيـ جامعة عنابة وسيرىا، المعدؿ والمتمـ، 

سػػػبتمبر سػػػنة  00 موافػػػقال 0222 ذي القعػػػدة عػػػاـ 1المػػػؤرخ فػػػي  203-02وبمقتضػػػى المرسػػػـو الرئاسػػػي رقػػػـ  -
 والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة، 3102

 3118غشػت سػنة  01الموافػق  0231شعباف عاـ  02المؤرخ في  371-18بمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 المتضمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه،

ينػػػاير سػػػنة  21الموافػػػق  0222ربيػػػع األوؿ عػػػاـ  08المػػػؤرخ فػػػي  22-02وبمقتضػػػى المرسػػػـو التنفيػػػذي رقػػػـ  -
 الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي، 3102

المتضػمف إنشػاء المجنػة الوطنيػة لمتأىيػل وتشػكيمتيا  3111يونيػو سػنة  2المؤرخ في  031وبمقتضى القرار رقـ  -
 وصالحياتيا وسيرىا،

 .3102جويمية  8نة الوطنية لمتأىيل بتاريخ بناءا عمى محضر اجتماع المج -
 

  يقـــــــــرر
بجامعػػة عنابػػة، وفقػػا لممحػػق ىػػذا  3102-3102تؤىػػل الماسػػتر المفتوحػػة بعنػػواف السػػنة الجامعيػػة  المــادة األولــى:

 القرار.
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ىػذا القػرار  يكمف المػدير العػاـ لمتعمػيـ والتكػويف العػالييف ومػدير جامعػة عنابػة، كػل فيمػا يخصػو بتطبيػق :3المـادة 
  الذي ينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. 

  3102 أكتوبر 12 حرر بالجزائر في                                                                                           
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                               

 األستاذ دمحم مباركي                                                                        
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 جامعة عنابة- ممحق: تأىيل الماستر

 3102-3102السنة الجامعية 
 طبيعة التخصص الفرع الميدان

بيوتكنولوجيا، نوعية، أمن وثمين المواد النباتية  كيمياء عموم المادة
 م المتعمقة بالصحة، التغذية والمحيط

 أ الصحة البيئية ةعموم بيولوجي عموم الطبيعة والحياة
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يتضمن تأىيل الماستر المفتوحة، 3102 أكتوبر 2مؤرخ في  283رقم  قرار
 بجامعة الوادي  3102-3102بعنوان السنة الجامعية 

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضمف  0111أبريل سنة  2 الموافق 0201 ذي الحجة عاـ 08المؤرخ في  11-11بمقتضى القانوف رقـ  -

 المعدؿ والمتمـ، القانوف التوجييي لمتعميـ العالي،

سبتمبر سنة  00 الموافق 0222 ذي القعدة عاـ 1المؤرخ في  203-02وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -
 والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة، 3102

غشت سنة  01الموافق  0231شعباف عاـ  02المؤرخ في  371-18وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 المتضمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه، 3118

 3103يونيو سنة  2الموافق  0222رجب عاـ  02المؤرخ في  322-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 المتضمف إنشاء جامعة الوادي، 

يناير سنة  21الموافق  0222ربيع األوؿ عاـ  08المؤرخ في  22-02وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي، 3102

المتضمف إنشاء المجنة الوطنية لمتأىيل وتشكيمتيا  3111يونيو سنة  2المؤرخ في  031وبمقتضى القرار رقـ  -
 وصالحياتيا وسيرىا،

 .3102جويمية  8متأىيل بتاريخ بناءا عمى محضر اجتماع المجنة الوطنية ل -
  يقـــــــــرر

بجامعػة الػوادي، وفقػا لممحػق ىػذا  3102-3102تؤىػل الماسػتر المفتوحػة بعنػواف السػنة الجامعيػة  المادة األولـى:
 القرار.

 يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكػويف العػالييف ومػدير جامعػة الػوادي، كػل فيمػا يخصػو بتطبيػق ىػذا القػرار :3المـادة 
  الذي ينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. 

  3102 أكتوبر 12 حرر بالجزائر في                                                                                           
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                               

 األستاذ دمحم مباركي                                                                        
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 جامعة الوادي- ممحق: تأىيل الماستر
 3102-3102السنة الجامعية 

 طبيعة التخصص الفرع الميدان
عموم اقتصادية، تسيير 

 وعموم تجارية
 أ اإلقتصاد العمومي وتسيير المؤسسات عموم اقتصادية
 أ تجارة دولية عموم تجارية

 أ مالقانون األع حقوق  حقوق وعموم سياسية
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يتضمف تأىيل الماستر، 3102 أكتوبر 2مؤرخ في  282قرار رقـ  قرار
 بجامعة المسيمة-  3102-3102المفتوحة بعنواف السنة الجامعية 

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضػمف  0111أبريػل سػنة  2 الموافػق 0201 ذي الحجػة عػاـ 08المػؤرخ فػي  11-11بمقتضى القانوف رقـ  -

 المعدؿ والمتمـ، القانوف التوجييي لمتعميـ العالي،

سػػػبتمبر سػػػنة  00 الموافػػػق 0222 ذي القعػػػدة عػػػاـ 1المػػػؤرخ فػػػي  203-02وبمقتضػػػى المرسػػػـو الرئاسػػػي رقػػػـ  -
 والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة، 3102

سػػبتمبر  08افػػق المو  0233جمػػادى الثانيػػة عػػاـ  21المػػؤرخ فػػي  322-10وبمقتضػػى المرسػػـو التنفيػػذي رقػػـ  -
 المتضمف إنشاء جامعة المسيمة، المعدؿ والمتمـ،  3110سنة 

غشػػػػت سػػػػنة  01الموافػػػػق  0231شػػػػعباف عػػػػاـ  02المػػػػؤرخ فػػػػي  371-18وبمقتضػػػػى المرسػػػػـو التنفيػػػػذي رقػػػػـ  -
 المتضمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه، 3118

ينػػػاير سػػػنة  21الموافػػػق  0222ربيػػػع األوؿ عػػػاـ  08المػػػؤرخ فػػػي  22-02تنفيػػػذي رقػػػـ وبمقتضػػػى المرسػػػـو ال -
 الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي، 3102

المتضػمف إنشػاء المجنػة الوطنيػة لمتأىيػل وتشػكيمتيا  3111يونيػو سػنة  2المؤرخ في  031وبمقتضى القرار رقـ  -
 وصالحياتيا وسيرىا،

 .3102جويمية  8ضر اجتماع المجنة الوطنية لمتأىيل بتاريخ بناء عمى مح -
 

  يقـــــــــرر
بجامعة المسيمة، وفقا لممحق ىذا  3102-3102تؤىل الماستر المفتوحة بعنواف السنة الجامعية  المادة األولى:

 القرار.
ل فيما يخصو بتطبيق ىذا القرار يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة المسيمة، ك :3المـادة 

  الذي ينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. 
  3102 أكتوبر 12 حرر بالجزائر في                                                                                           

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                               
 األستاذ دمحم مباركي                                                                        

ــ 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 ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ  ــ
 جامعة المسيمة- ممحق: تأىيل الماستر
 3102-3102السنة الجامعية 

 طبيعة التخصص الفرع الميدان
 أ الدولة والمؤسسات العمومية حقوق  حقوق وعموم سياسية
 أ لغة، أدب وحضارات لغة انجميزية آداب ولغات أجنبية

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 يتضمف تأىيل الماستر المفتوحة، 3102 أكتوبر 2مؤرخ في  282رقـ  قرار
 بجامعة أـ البواقي- 3102-3102بعنواف السنة الجامعية 

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضػمف  0111أبريػل سػنة  2 الموافػق 0201 ـذي الحجػة عػا 08المػؤرخ فػي  11-11بمقتضى القانوف رقـ  -

 المعدؿ والمتمـ، القانوف التوجييي لمتعميـ العالي،

سػػػبتمبر سػػػنة  00 الموافػػػق 0222 ذي القعػػػدة عػػػاـ 1المػػػؤرخ فػػػي  203-02وبمقتضػػػى المرسػػػـو الرئاسػػػي رقػػػـ  -
 والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة، 3102

غشػػػػت سػػػػنة  01الموافػػػػق  0231شػػػػعباف عػػػػاـ  02ي المػػػػؤرخ فػػػػ 371-18وبمقتضػػػػى المرسػػػػـو التنفيػػػػذي رقػػػػـ  -
 المتضمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه، 3118

 3111ينػػػاير سػػػػنة  2الموافػػػق  0221محػػػـر عػػػػاـ  2المػػػؤرخ فػػػي  17-11وبمقتضػػػى المرسػػػـو التنفيػػػذي رقػػػػـ  -
 المتضمف إنشاء جامعة أـ البواقي، 

ينػػػاير سػػػنة  21الموافػػػق  0222ربيػػػع األوؿ عػػػاـ  08المػػػؤرخ فػػػي  22-02سػػػـو التنفيػػػذي رقػػػـ وبمقتضػػػى المر  -
 الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي، 3102

المتضػمف إنشػاء المجنػة الوطنيػة لمتأىيػل وتشػكيمتيا  3111يونيػو سػنة  2المؤرخ في  031وبمقتضى القرار رقـ  -
 وصالحياتيا وسيرىا،

 .3102جويمية  8عمى محضر اجتماع المجنة الوطنية لمتأىيل بتاريخ بناء  -
 

  يقـــــــــرر
بجامعة أـ البواقي، وفقا لممحق ىذا  3102-3102تؤىل الماستر المفتوحة بعنواف السنة الجامعية  المادة األولى:

 القرار.
ـ البواقي، كل فيما يخصو بتطبيق ىذا يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة أ :3لمـادة ا

   القرار الذي ينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
  3102 أكتوبر 12 حرر بالجزائر في                                                                                           

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                               
 األستاذ دمحم مباركي                                                                        

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 جامعة أم البواقي- ممحق: تأىيل الماستر
 3102-3102السنة الجامعية 

 طبيعة التخصص الفرع الميدان
 أ مراجعة وتدقيق عموم تجارية عموم اقتصادية، تسيير وعموم تجارية

 أ أمنية في المتوسطدراسات  عموم سياسية حقوق وعموم سياسية
 أ عموم اإلعالم واإلتصال: سمعي بصري  عموم إنسانية عموم إنسانية واجتماعية

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يتضمن تأىيل الماستر المفتوحة ، 3102 أكتوبر 2مؤرخ في  281قرار رقم 
 بجامعة معسكر- 3102-3102بعنوان السنة الجامعية 

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضػمف  0111أبريػل سػنة  2 الموافػق 0201 ذي الحجػة عػاـ 08المػؤرخ فػي  11-11قتضى القانوف رقـ بم -

 المعدؿ والمتمـ، القانوف التوجييي لمتعميـ العالي،
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سػػػبتمبر سػػػنة  00 الموافػػػق 0222 ذي القعػػػدة عػػػاـ 1المػػػؤرخ فػػػي  203-02وبمقتضػػػى المرسػػػـو الرئاسػػػي رقػػػـ  -
 ة،والمتضمف تعييف أعضاء الحكوم 3102

غشػػػػت سػػػػنة  01الموافػػػػق  0231شػػػػعباف عػػػػاـ  02المػػػػؤرخ فػػػػي  371-18وبمقتضػػػػى المرسػػػػـو التنفيػػػػذي رقػػػػـ  -
 المتضمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه، 3118

 3111ينػػػاير سػػػػنة  2الموافػػػق  0221محػػػـر عػػػػاـ  2المػػػؤرخ فػػػي  03-11وبمقتضػػػى المرسػػػـو التنفيػػػذي رقػػػػـ  -
 المتضمف إنشاء جامعة معسكر، 

ينػػػاير سػػػنة  21الموافػػػق  0222ربيػػػع األوؿ عػػػاـ  08المػػػؤرخ فػػػي  22-02وبمقتضػػػى المرسػػػـو التنفيػػػذي رقػػػـ  -
 الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي، 3102

لمتأىيػل وتشػكيمتيا المتضػمف إنشػاء المجنػة الوطنيػة  3111يونيػو سػنة  2المؤرخ في  031وبمقتضى القرار رقـ  -
 وصالحياتيا وسيرىا،

 .3102جويمية  8بناءا عمى محضر اجتماع المجنة الوطنية لمتأىيل بتاريخ  -
 

  يقـــــــــرر
بجامعػة معسػكر، وفقػا لممحػق ىػذا  3102-3102تؤىل الماستر المفتوحة بعنػواف السػنة الجامعيػة المادة األولى: 

 القرار.
متعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة معسكر، كػل فيمػا يخصػو بتطبيػق ىػذا القػرار يكمف المدير العاـ ل :3المـادة 

  الذي ينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. 
  3102 أكتوبر 12 حرر بالجزائر في                                                                                           

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                               
 األستاذ دمحم مباركي                                                                        

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 جامعة معسكر- ممحق: تأىيل الماستر

 3102-3102السنة الجامعية 
 طبيعة التخصص الفرع الميدان

 أ حر االبيض المتوسط الغربيآثار: تاريخ واآلثار القديمة لحوض الب عموم إنسانية عموم إنسانية واجتماعية
 أ تعميمية المغة العربية عموم المغة لغة وأدب عربي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يتضمن تأىيل الماستر المفتوحة، 3102 أكتوبر 2مؤرخ في  287رقم  قرار
 بجامعة وىران-  3102-3102بعنوان السنة الجامعية 

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضػمف  0111أبريػل سػنة  2 الموافػق 0201 ذي الحجػة عػاـ 08المػؤرخ فػي  11-11ـ بمقتضى القانوف رق -

 المعدؿ والمتمـ، القانوف التوجييي لمتعميـ العالي،

 0182غشػػػت سػػػنة  08الموافػػػق  0212ذي القعػػػدة عػػػاـ  30المػػػؤرخ فػػػي  300-82وبمقتضػػػى المرسػػػـو رقػػػـ  -
 عمق بتنظيـ جامعة وىراف وسيرىا، المعدؿ والمتمـ، المت

سػػػبتمبر سػػػنة  00 الموافػػػق 0222 ذي القعػػػدة عػػػاـ 1المػػػؤرخ فػػػي  203-02وبمقتضػػػى المرسػػػـو الرئاسػػػي رقػػػـ  -
 والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة، 3102

غشػػػػت سػػػػنة  01الموافػػػػق  0231شػػػػعباف عػػػػاـ  02المػػػػؤرخ فػػػػي  371-18المرسػػػػـو التنفيػػػػذي رقػػػػـ وبمقتضػػػػى  -
 المتضمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه، 3118
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ينػػػاير سػػػنة  21الموافػػػق  0222ربيػػػع األوؿ عػػػاـ  08المػػػؤرخ فػػػي  22-02وبمقتضػػػى المرسػػػـو التنفيػػػذي رقػػػـ  -
 لذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،ا 3102

المتضػمف إنشػاء المجنػة الوطنيػة لمتأىيػل وتشػكيمتيا  3111يونيػو سػنة  2المؤرخ في  031وبمقتضى القرار رقـ  -
 وصالحياتيا وسيرىا،

 .3102جويمية  8بناء عمى محضر اجتماع المجنة الوطنية لمتأىيل بتاريخ  -
 

 يقـــــــــرر
 

 بجامعة وىراف، وفقا لممحق ىذا القرار. 3102-3102تؤىل الماستر المفتوحة بعنواف السنة الجامعية  األولى: المادة
يكمف المدير العػاـ لمتعمػيـ والتكػويف العػالييف ومػدير جامعػة وىػراف، كػل فيمػا يخصػو بتطبيػق ىػذا القػرار : 3المـادة 

  لعممي. الذي ينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث ا
  3102 أكتوبر 12 حرر بالجزائر في                                                                                           

 لعممي وزير التعميم العالي والبحث ا                                                                                                
 األستاذ دمحم مباركي                                                                          

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 عة وىرانجام-ممحق: تأىيل الماستر 

 3102-3102السنة الجامعية 
 طبيعة التخصص الفرع الميدان

 عموم إنسانية واجتماعية
 أ عموم االعالم واالتصال: مين السمعي البصري  عموم إنسانية

 عموم واجتماعية
 أ عمم النقس: عمم النفس العيادي والشواذ

 أ عمم النقس: العالجات النفسية

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يتضمن تأىيل الماستر المفتوحة، 3102 أكتوبر 2خ في مؤر  282رقم  قرار
 بجامعة سعيدة-  3102-3102بعنوان السنة الجامعية 

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضػمف  0111أبريػل سػنة  2 الموافػق 0201 ذي الحجػة عػاـ 08المػؤرخ فػي  11-11بمقتضى القانوف رقـ  -

 المعدؿ والمتمـ، القانوف التوجييي لمتعميـ العالي،

سػػػبتمبر سػػػنة  00 الموافػػػق 0222 ذي القعػػػدة عػػػاـ 1المػػػؤرخ فػػػي  203-02وبمقتضػػػى المرسػػػـو الرئاسػػػي رقػػػـ  -
 والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة، 3102

غشػػػػت سػػػػنة  01الموافػػػػق  0231شػػػػعباف عػػػػاـ  02المػػػػؤرخ فػػػػي  371-18وبمقتضػػػػى المرسػػػػـو التنفيػػػػذي رقػػػػـ  -
 عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه، المتضمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ 3118

 3111ينػػػاير سػػػػنة  2الموافػػػق  0221محػػػـر عػػػػاـ  2المػػػؤرخ فػػػي  01-11وبمقتضػػػى المرسػػػـو التنفيػػػذي رقػػػػـ  -
 المتضمف إنشاء جامعة سعيدة، 

ينػػػاير سػػػنة  21الموافػػػق  0222ربيػػػع األوؿ عػػػاـ  08المػػػؤرخ فػػػي  22-02وبمقتضػػػى المرسػػػـو التنفيػػػذي رقػػػـ  -
 الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي، 3102

المتضػمف إنشػاء المجنػة الوطنيػة لمتأىيػل وتشػكيمتيا  3111يونيػو سػنة  2المؤرخ في  031وبمقتضى القرار رقـ  -
 وصالحياتيا وسيرىا،

 .3102جويمية  8بناءا عمى محضر اجتماع المجنة الوطنية لمتأىيل بتاريخ  -
 



    3102-الثالثً الرابع                                                          سمٌة للتعلٌم العالً والبحث العلمً                            النشرة الر 99

 

  يقـــــــــرر
 

 بجامعة سعيدة، وفقا لممحق ىذا القرار. 3102-3102تؤىل الماستر المفتوحة بعنواف السنة الجامعية  المادة األولى:
يكمف المدير العاـ لمتعمػيـ والتكػويف العػالييف ومػدير جامعػة سػعيدة، كػل فيمػا يخصػو بتطبيػق ىػذا القػرار  :3المـادة 

  والبحث العممي. الذي ينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي 
  3102 أكتوبر 12 حرر بالجزائر في                                                                                           

 والبحث العممي وزير التعميم العالي                                                                                                 
 األستاذ دمحم مباركي                                                                           

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  ـــ
 جامعة سعيدة- استرممحق: تأىيل الم

 3102-3102السنة الجامعية 
 طبيعة التخصص الفرع الميدان
 أ إشيار واتصال لغة فرنسية آداب ولغات أجنبية
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يتضمن تأىيل الماستر المفتوحة، 3102 أكتوبر 2مؤرخ في  288قرار رقم 
 بجامعة سيدي بمعباس- 3102-3102بعنوان السنة الجامعية 

 

 العالي والبحث العممي،إن وزير التعميم 
المتضػمف  0111أبريػل سػنة  2 الموافػق 0201 ذي الحجػة عػاـ 08المػؤرخ فػي  11-11بمقتضى القانوف رقـ  -

 المعدؿ والمتمـ، القانوف التوجييي لمتعميـ العالي،

سػػػبتمبر سػػػنة  00 الموافػػػق 0222 ذي القعػػػدة عػػػاـ 1المػػػؤرخ فػػػي  203-02وبمقتضػػػى المرسػػػـو الرئاسػػػي رقػػػـ  -
 متضمف تعييف أعضاء الحكومة،وال 3102

الموافػػق أوؿ غشػػت سػػنة  0211ذي الحجػػة عػػاـ  31المػػؤرخ فػػي  020-81وبمقتضػػى المرسػػـو التنفيػػذي رقػػـ  -
 المتضمف إنشاء جامعة سيدي بمعباس، المعدؿ والمتمـ،  0181

غشػػػػت سػػػػنة  01الموافػػػػق  0231شػػػػعباف عػػػػاـ  02المػػػػؤرخ فػػػػي  371-18وبمقتضػػػػى المرسػػػػـو التنفيػػػػذي رقػػػػـ  -
 المتضمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه، 3118

ينػػػاير سػػػنة  21الموافػػػق  0222ربيػػػع األوؿ عػػػاـ  08المػػػؤرخ فػػػي  22-02وبمقتضػػػى المرسػػػـو التنفيػػػذي رقػػػـ  -
 الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي، 3102

المتضػمف إنشػاء المجنػة الوطنيػة لمتأىيػل وتشػكيمتيا  3111يونيػو سػنة  2رخ في المؤ  031وبمقتضى القرار رقـ  -
 وصالحياتيا وسيرىا،

 .3102جويمية  8بناء عمى محضر اجتماع المجنة الوطنية لمتأىيل بتاريخ  -
  يقـــــــــرر

 

اس، وفقا بجامعة سيدي بمعب 3102-3102تؤىل الماستر المفتوحة بعنواف السنة الجامعية  المادة األولى:
 لممحق ىذا القرار.

يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة سيدي بمعباس، كل فيما يخصو بتطبيق ىذا  :3المـادة 
  القرار الذي ينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. 

  3102 أكتوبر 12 حرر بالجزائر في                                                                                           
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                               

 األستاذ دمحم مباركي                                                                        
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 جامعة سيدي بمعباس- ممحق: تأىيل الماستر
 3102-3102السنة الجامعية 

 طبيعة التخصص الفرع الميدان
م اقتصادية، تسيير عمو 

 وعموم تجارية
 أ مالية ونقود عموم التسيير

 أ محاسبة، مراقبة وتدقيق عموم اقتصادية
 أ لغة، أدب وحضارة ألمانية لغة ألمانية آداب ولغات أجنبية

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يتضمن تأىيل الماستر المفتوحة، 3102 أكتوبر 2مؤرخ في  281قرار رقم 
 بجامعة تيارت- 3102-3102بعنوان السنة الجامعية 

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضمف  0111أبريل سنة  2 الموافق 0201 ذي الحجة عاـ 08المؤرخ في  11-11بمقتضى القانوف رقـ  -

 المعدؿ والمتمـ، القانوف التوجييي لمتعميـ العالي،

سػػػبتمبر سػػػنة  00 الموافػػػق 0222 ـذي القعػػػدة عػػػا 1المػػػؤرخ فػػػي  203-02وبمقتضػػػى المرسػػػـو الرئاسػػػي رقػػػـ  -
 والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة، 3102

سػػبتمبر  08الموافػػق  0233جمػػادى الثانيػػة عػػاـ  21المػػؤرخ فػػي  320-10وبمقتضػػى المرسػػـو التنفيػػذي رقػػـ  -
 المتضمف إنشاء جامعة تيارت، المعدؿ والمتمـ،  3110سنة 

غشػػػػت سػػػػنة  01الموافػػػػق  0231شػػػػعباف عػػػػاـ  02المػػػػؤرخ فػػػػي  371-18وبمقتضػػػػى المرسػػػػـو التنفيػػػػذي رقػػػػـ  -
 المتضمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه، 3118

ينػػػاير سػػػنة  21الموافػػػق  0222ربيػػػع األوؿ عػػػاـ  08المػػػؤرخ فػػػي  22-02وبمقتضػػػى المرسػػػـو التنفيػػػذي رقػػػـ  -
 حث العممي،الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والب 3102

المتضػمف إنشػاء المجنػة الوطنيػة لمتأىيػل وتشػكيمتيا  3111يونيػو سػنة  2المؤرخ في  031وبمقتضى القرار رقـ  -
 وصالحياتيا وسيرىا،

 .3102جويمية  8عمى محضر اجتماع المجنة الوطنية لمتأىيل بتاريخ  بناء -
 

  يقـــــــــرر
 

بجامعػػة تيػارت، وفقػػا لممحػق ىػػذا  3102-3102سػنة الجامعيػة تؤىػل الماسػػتر المفتوحػة بعنػػواف الالمـادة األولــى: 
 القرار.

يكمف المدير العػاـ لمتعمػيـ والتكػويف العػالييف ومػدير جامعػة تيػارت، كػل فيمػا يخصػو بتطبيػق ىػذا القػرار  :3المـادة 
   الذي ينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

  3102 أكتوبر 12 حرر بالجزائر في                                                                                           
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                               

 األستاذ دمحم مباركي                                                                        
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 جامعة تيارت- ممحق: تأىيل الماستر
 3102-3102السنة الجامعية 

 طبيعة التخصص فرعال الميدان
 أ ميكروبيولوجيا تطبيقية في البيئة عموم بيولوجية عموم الطبيعة والحياة

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 ، يتضمن تأىيل الماستر المفتوحة3102 أكتوبر 2مؤرخ في  211رقم  قرار
 بجامعة تممسان-  3102-3102بعنوان السنة الجامعية 

 

 الي والبحث العممي،إن وزير التعميم الع
المتضػمف  0111أبريػل سػنة  2 الموافػق 0201 ذي الحجػة عػاـ 08المػؤرخ فػي  11-11بمقتضى القانوف رقـ  -

 المعدؿ والمتمـ، القانوف التوجييي لمتعميـ العالي،

سػػػبتمبر سػػػنة  00 الموافػػػق 0222 ذي القعػػػدة عػػػاـ 1المػػػؤرخ فػػػي  203-02وبمقتضػػػى المرسػػػـو الرئاسػػػي رقػػػـ  -
 مف تعييف أعضاء الحكومة،والمتض 3102

الموافػػق أوؿ غشػػت سػػنة  0211ذي الحجػػة عػػاـ  31المػػؤرخ فػػي  028-81وبمقتضػػى المرسػػـو التنفيػػذي رقػػـ  -
 المتضمف إنشاء جامعة تممساف، المعدؿ والمتمـ،  0181

غشػػػػت سػػػػنة  01الموافػػػػق  0231شػػػػعباف عػػػػاـ  02المػػػػؤرخ فػػػػي  371-18وبمقتضػػػػى المرسػػػػـو التنفيػػػػذي رقػػػػـ  -
 نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه، المتضمف 3118

ينػػػاير سػػػنة  21الموافػػػق  0222ربيػػػع األوؿ عػػػاـ  08المػػػؤرخ فػػػي  22-02وبمقتضػػػى المرسػػػـو التنفيػػػذي رقػػػـ  -
 الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي، 3102

المتضػمف إنشػاء المجنػة الوطنيػة لمتأىيػل وتشػكيمتيا  3111يونيػو سػنة  2المؤرخ في  031وبمقتضى القرار رقـ  -
 وصالحياتيا وسيرىا،

 .3102جويمية  8عمى محضر اجتماع المجنة الوطنية لمتأىيل بتاريخ  بناء -
 

  يقـــــــــرر
 

حػق ىػذا بجامعػة تممسػاف، وفقػا لمم 3102-3102تؤىل الماستر المفتوحػة بعنػواف السػنة الجامعيػة  المادة األولى:
 القرار.

يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة تممسػاف، كػل فيمػا يخصػو بتطبيػق ىػذا القػرار  :3المـادة 
  الذي ينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. 

  3102 أكتوبر 12 حرر بالجزائر في                                                                                           
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                               

 دمحم مباركي األستاذ                                                                        
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 جامعة تممسان- ممحق: تأىيل الماستر
 3102-3102السنة الجامعية 

 طبيعة التخصص الفرع الميدان
 أ بيولوجيا جزئية ووراثة بيولوجية عموم عموم الطبيعة والحياة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء المجمس العممي ، 3102 أكتوبر 8مؤرخ في  210رقم  قرار
 ىواري بومدين -لكمية اليندسة المدنية بجامعة العموم والتكنوجيا

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
سػػػبتمبر سػػػنة  00 الموافػػػق 0222 ذي القعػػػدة عػػػاـ 1المػػػؤرخ فػػػي  203-02 بمقتضػػػى المرسػػػـو الرئاسػػػي رقػػػـ -

 والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة، 3102
غشػػت سػػنة  08الموافػػق  0212ذي القعػػدة عػػاـ  30المػػؤرخ فػػي  301-82وبمقتضػػى المرسػػـو التنفيػػذي رقػػـ  -

 والمتمـ،  ىواري بومديف وسيرىا، المعدؿ-المتعمق بتنظيـ جامعة العمـو والتكنولوجيا 0182
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غشػػت  32الموافػػق  0232جمػػادى الثانيػػة عػػاـ  32المػػؤرخ فػػي  321-12وبمقتضػػى المرسػػـو التنفيػػذي رقػػـ  -
 منو، المعدؿ والمتمـ، 22يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا السيما المادة  3112سنة 

 

ينػػػاير سػػػنة  21الموافػػػق  0222عػػاـ ربيػػػع األوؿ  08المػػػؤرخ فػػػي  22-02وبمقتضػػى المرسػػػـو التنفيػػػذي رقػػـ  -
 الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي، 3102

 

 .3102جواف  3مايو و 31وبناءا عمى محاضر اجتماع المجمس العممي لكمية اليندسة المدنية بتاريخ  -
 

  يقـــــــــرر
 

جمػادى الثانيػة عػاـ  2المػؤرخ فػي  321-12رقػـ مػف المرسػـو التنفيػذي  22تطبيقػا ألحكػاـ المػادة  المادة األولى:
، المعػػػدؿ والمػػػتمـ والمػػػذكور أعػػػاله، ييػػػدؼ ىػػػذا القػػػرار إلػػػى 3112غشػػػت سػػػنة  32الموافػػػق  0232

تحديػػد القائمػػة اإلسػػمية ألعضػػاء المجمػػس العممػػي لكميػػة اليندسػػة المدنيػػة بجامعػػة العمػػـو والتكنولوجيػػا 
 ىواري بومديف.

مية ألعضاء المجمس العممي لكمية اليندسة المدنية بجامعة العموـ والتكنولوجيا ىػواري تحدد القائمة اإلس: 3المـادة 
 بومديف بالجدوؿ الممحق بيذا القرار.

ىػػػواري  -ومػػػدير جامعػػػة العمػػػـو والتكنولوجيػػػاالتكػػػويف و تكمػػػف مػػػديرة الدراسػػػات لمػػػا بعػػػد التػػػدرج والبحػػػث  :2المــــادة 
 الذي ينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. بومديف، كل فيما يخصو، بتنفيذ ىذا القرار 

 

  3102 أكتوبر 18 حرر بالجزائر في                                                                                           
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                               

 األستاذ دمحم مباركي                                                                        
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 ممحق بالقرار يتضمن أعضاء المجمس العممي
 الصفة اإلسم والمقب
 رئيس المجمس العممي لكمية اليندسة المدنية بحار رمضاف

 عميد كمية اليندسة المدنية كاوة فريد
 نائب العميد  أقشيش مصطفى
 نائب العميد سي بشير جعفر
 الموادرئيسة قسـ اليياكل و  عماري فتيحة 

 رئيس قسـ الجيوتقني والري  سفري عبد الحميد
 رئيس المجنة العممية لقسـ اليياكل والمواد بنوار جياللي

 رئيس المجنة العممية لقسـ الجيوتقني والري  الكبشور بوعالـ
 مدير مخبر بوىادؼ مالؾ
 مديرة مخبر خرشي فطـو

 مدير مخبر حدادي اسماعيل
 ذوي مصف األستاذية لقسـ اليياكل والموادممثمة األساتذة  حجاب حدة
 ممثل األساتذة ذوي مصف األستاذية لقسـ اليياكل والمواد شبعات دمحم

 ممثل األساتذة ذوي مصف األستاذية لقسـ الجيوتقني والري  لعرابي عبد القادر
 ممثل األساتذة المساعديف لمكمية شالح فريد
 ميةممثل األساتذة المساعديف لمك عدلي كماؿ
 مسؤولة المكتبة حيرد فريدة

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 ، يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء المجنة العممية3102 أكتوبر 8مؤرخ في  213رقم قرار 
 لقسم اليياكل والمواد  لكمية اليندسة المدنية بجامعة العموم والتكنولوجيا ىواري بومدين

 

 بحث العممي،إن وزير التعميم العالي وال
سبتمبر سنة  00 الموافق 0222 ذي القعدة عاـ 1المؤرخ في  203-02بمقتضى المرسـو الرئاسي رقـ  -

 والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة، 3102
غشت سنة  08الموافق  0212ذي القعدة عاـ  30المؤرخ في  301-82وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 ىواري بومديف وسيرىا، المعدؿ والمتمـ، -لتكنولوجياالمتعمق بتنظيـ جامعة العموـ وا 0182

غشت سنة  32الموافق  0232جمادى الثانية عاـ  32المؤرخ في  321-12وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -
 منو، المعدؿ والمتمـ، 28يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا السيما المادة  3112

يناير سنة  21الموافق  0222ربيع األوؿ عاـ  08المؤرخ في  22-02ي رقـ وبمقتضى المرسوـ التنفيذ -
 الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي، 3102

 .3102مايو  07و 01وبناء عمى محاضر اجتماع المجنة العممية لقسـ اليياكل والمواد بتاريخ  -
 

  يقـــــــــرر
 

جمػادى الثانيػة عػاـ  2المػؤرخ فػي  321-12مػف المرسػـو التنفيػذي رقػـ  28مػادة تطبيقػا ألحكػاـ ال المادة األولى:
، المعػػػدؿ والمػػػتمـ والمػػػذكور أعػػػاله، ييػػػدؼ ىػػػذا القػػػرار إلػػػى 3112غشػػػت سػػػنة  32الموافػػػق  0232

تحديػػد القائمػػة اإلسػػمية ألعضػػاء المجنػػة العمميػػة لقسػػـ اليياكػػل والمػػواد لكميػػة اليندسػػة المدنيػػة بجامعػػة 
 نولوجيا ىواري بومديف.العمـو والتك

تحدد القائمة اإلسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ اليياكل والمواد لكمية اليندسة المدنيػة بجامعػة العمػـو  :3المـادة 
 والتكنولوجيا ىواري بومديف بالجدوؿ الممحق بيذا القرار.

 

ىػػػواري  -جامعػػػة العمػػػـو والتكنولوجيػػػاومػػػدير التكػػػويف و تكمػػػف مػػػديرة الدراسػػػات لمػػػا بعػػػد التػػػدرج والبحػػػث  :2المــــادة 
 بومديف، كل فيما يخصو، بتنفيذ ىذا القرار الذي ينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. 

 

  3102 أكتوبر 18 حرر بالجزائر في                                                                                           
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                               

 األستاذ دمحم مباركي                                                                        
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 ممحق بالقرار يتضمن أعضاء المجنة العممية
 الصفة اإلسم والمقب
 رئيس المجنة العممية لقسـ اليياكل والمواد بنوار جياللي
 رئيس القسـ عماري فتيحة
 يـ العاليأستاذ التعم خرشي فطـو
 أستاذ التعميـ العالي شمروؾ دمحم
 أستاذ التعميـ العالي شبعات دمحم

 أستاذ محاضر قسـ "أ" إحدودف ناصر تواتي
 أستاذ محاضر قسـ "ب" زلـو حمود
 أستاذ مساعد قسـ "أ" شالح فريد

 أستاذ مساعد قسـ "أ" بوحجة سمير
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ



    3102-الثالثً الرابع                                                          سمٌة للتعلٌم العالً والبحث العلمً                            النشرة الر 104

 

 يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء المجنة العممية، 3102 أكتوبر 8مؤرخ في  212قرار رقم 
 لكمية اليندسة المدنية بجامعة العموم والتكنولوجيا ىواري بومدين الجيوتقني والري  لقسم

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
سػػػبتمبر سػػػػنة  00 لموافػػػقا 0222 ذي القعػػػدة عػػػاـ 1المػػػؤرخ فػػػي  203-02بمقتضػػػى المرسػػػـو الرئاسػػػي رقػػػـ  -

 والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة، 3102
غشػػت سػػنة  08الموافػػق  0212ذي القعػػدة عػػاـ  30المػػؤرخ فػػي  301-82وبمقتضػػى المرسػػـو التنفيػػذي رقػػـ  -

 ىواري بومديف وسيرىا، المعدؿ والمتمـ، -المتعمق بتنظيـ جامعة العمـو والتكنولوجيا 0182

غشػت سػنة  32الموافق  0232جمادى الثانية عاـ  32المؤرخ في  321-12وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 منو، المعدؿ والمتمـ، 28يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا السيما المادة  3112

ينػػػاير سػػػنة  21الموافػػػق  0222ربيػػػع األوؿ عػػػاـ  08المػػػؤرخ فػػػي  22-02وبمقتضػػػى المرسػػػـو التنفيػػػذي رقػػػـ  -
 دد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،الذي يح 3102

 .3102مايو  07و 01وبناء عمى محاضر اجتماع المجنة العممية لقسـ الجيوتقني والري بتاريخ  -
 

  يقـــــــــرر
 

جمػادى الثانيػة عػاـ  2المػؤرخ فػي  321-12مػف المرسػـو التنفيػذي رقػـ  28تطبيقػا ألحكػاـ المػادة  المادة األولى:
، المعػػػدؿ والمػػػتمـ والمػػػذكور أعػػػاله، ييػػػدؼ ىػػػذا القػػػرار إلػػػى 3112غشػػػت سػػػنة  32افػػػق المو  0232

تحديػد القائمػػة اإلسػػمية ألعضػػاء المجنػة العمميػػة لقسػػـ الجيػػوتقني والػري لكميػػة اليندسػػة المدنيػػة بجامعػػة 
 ىواري بومديف. -العمـو والتكنولوجيا

قسـ الجيوتقني والري لكمية اليندسة المدنية بجامعة العموـ تحدد القائمة اإلسمية ألعضاء المجنة العممية ل :3المػادة 
 والتكنولوجيا ىواري بومديف بالجدوؿ الممحق بيذا القرار.

ىػػػواري  -ومػػػدير جامعػػػة العمػػػـو والتكنولوجيػػػاالتكػػػويف و تكمػػػف مػػػديرة الدراسػػػات لمػػػا بعػػػد التػػػدرج والبحػػػث  :2المــــادة 
ينشػػػر فػػػي النشػػػرة الرسػػػمية لمتعمػػػيـ العػػػالي والبحػػػث بومػػػديف، كػػػل فيمػػػا يخصػػػو، بتنفيػػػذ ىػػػذا القػػػرار الػػػذي 

            العممي. 
  3102 أكتوبر 18 حرر بالجزائر في                                                                                           

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                               
 األستاذ دمحم مباركي                                                                        

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ممحق بالقرار يتضمف أعضاء المجنة العممية

 الصفة اإلسم والمقب
 رئيس المجنة العممية لقسـ جيوتقني والري  الكبشور بوعالـ
 رئيس القسـ صفري عبد الحميد
 أستاذ التعميـ العالي بوىادؼ مالؾ
 أستاذ التعميـ العالي بحار رمضاف

 ستاذ محاضر قسـ "أ"أ لعربي عبد القادر
 أستاذ مساعد قسـ "أ" يونسي عبد القادر
 أستاذ مساعد قسـ "أ" دبيش فتيحة

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ



    3102-الثالثً الرابع                                                          سمٌة للتعلٌم العالً والبحث العلمً                            النشرة الر 105

 

 يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء المجمس العممي ، 3102 أكتوبر 8مؤرخ في  212رقم  قرار
 ىواري بومدين -نولوجيالكمية اإللكترونيك واإلعالم اآللي بجامعة العموم والتك

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
سبتمبر سنة  00 الموافق 0222 ذي القعدة عاـ 1المؤرخ في  203-02بمقتضى المرسـو الرئاسي رقـ  -

 والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة، 3102
غشت سنة  08فق الموا 0212ذي القعدة عاـ  30المؤرخ في  301-82وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 ىواري بومديف وسيرىا، المعدؿ والمتمـ، -المتعمق بتنظيـ جامعة العموـ والتكنولوجيا 0182

غشت سنة  32الموافق  0232جمادى الثانية عاـ  32المؤرخ في  321-12وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -
 منو، المعدؿ والمتمـ، 22ة يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا السيما الماد 3112

يناير سنة  21الموافق  0222ربيع األوؿ عاـ  08المؤرخ في  22-02وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي، 3102

 .3102 جواف 13وبناء عمى محضر اجتماع المجمس العممي لكمية اإللكترونيؾ واإلعالـ انلي بتاريخ  -
 

  يقـــــــــرر
 

جمػادى الثانيػة عػاـ  2المػؤرخ فػي  321-12مػف المرسػـو التنفيػذي رقػـ  22: تطبيقػا ألحكػاـ المػادة المادة األولى
، المعػػػدؿ والمػػػتمـ والمػػػذكور أعػػػاله، ييػػػدؼ ىػػػذا القػػػرار إلػػػى 3112غشػػػت سػػػنة  32الموافػػػق  0232

لكترونيػػؾ واإلعػػالـ انلػػي بجامعػػة العمػػػـو تحديػػد القائمػػة اإلسػػمية ألعضػػاء المجمػػس العممػػػي لكميػػة اإل
 ىواري بومديف. -والتكنولوجيا

تحػػػدد القائمػػػة اإلسػػػمية ألعضػػػاء المجمػػػس العممػػػي لكميػػػة اإللكترونيػػػؾ واإلعػػػالـ انلػػػي بجامعػػػة العمػػػـو  :3المــــادة 
 ىواري بومديف بالجدوؿ الممحق بيذا القرار. -والتكنولوجيا

ىػػػواري  -ومػػػدير جامعػػػة العمػػػـو والتكنولوجيػػػاالتكػػػويف و بعػػػد التػػػدرج والبحػػػث  : تكمػػػف مػػػديرة الدراسػػػات لمػػػا2المــــادة 
 في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.  بومديف، كل فيما يخصو، بتنفيذ ىذا القرار الذي ينشر

           

  3102 أكتوبر 18 حرر بالجزائر في                                                                                           
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                               

  مباركياألستاذ دمحم                                                                        
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 ممحق بالقرار يتضمن أعضاء المجمس العممي
 الصفة اإلسم والمقب
 ـ انليرئيس المجمس العممي لكمية اإللكترونيؾ واإلعال مرازقة فتيحة

 عميدة كمية اإللكترونيؾ واإلعالـ انلي عمي مزيغي زيعة
 نائب العميد مكمف بما بعد التدرج عميروش عبد الرحماف

 نائب العميد مكمف بالدراسات بالي نور الديف
 رئيس قسـ اإلعالـ انلي بوقالة مميكة
 رئيس قسـ األجيزة وانلية لمحف يوسف
 الـ انليرئيس قسـ اإلع لمزيغي خالد
 رئيس قسـ اإللكتروتقني وزير يوسف
 رئيس المجنة العممية لقسـ اإللكتروتقني حسني مراد

 رئيس المجنة العممية لقسـ اإلعالـ انلي لعربي سميماف



    3102-الثالثً الرابع                                                          سمٌة للتعلٌم العالً والبحث العلمً                            النشرة الر 106

 

 رئيس المجنة العممية لقسـ اإلتصاؿ السمكي والالسمكي فرقاني بمقاسـ
 ة وانليةرئيس المجنة العممية لقسـ األجيز  ناصر عز الديف
 مدير مخبر عيساني عمار
 مدير مخبر عطاري مختار

 مدير مخبر بمخير عبد القادر
 مدير مخبر بودور دمحم

 مدير مخبر بودراع بشير
 مديرة مخبر بوقالة مميكة

 مديرة مخبر بومغار فطيمة
 مدير مخبر درياس حبيبة
 مديرة مخبر سرير أمينة
 ف األستاذية لقسـ اإللكتروتقنيممثل األساتذة ذوي مص مناع دمحم
 ممثل األساتذة ذوي مصف األستاذية لقسـ اإللكتروتقني يزيد كريـ

 ممثل األساتذة ذوي مصف األستاذية لقسـ اإلعالـ انلي قسـو أحمد
 ممثل األساتذة ذوي مصف األستاذية لقسـ اإلعالـ انلي جوادي ياسيف
 تاذية لقسـ األجيزة وانليةممثل األساتذة ذوي مصف األس سعدية نادية

 ممثل األساتذة ذوي مصف األستاذية لقسـ األجيزة وانلية بربار طريق بوزياف
 ممثل األساتذة ذوي مصف األستاذية لقسـ اإلتصاؿ السمكي والالسمكي مرازقة فتيحة
 ممثل األساتذة ذوي مصف األستاذية لقسـ اإلعالـ انلي سعيود حميـ
 ألساتذة المساعديف لمكميةممثل ا بوجيت كماؿ
 ممثل األساتذة المساعديف لمكمية أوزناجي سعيد

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم ، 3102 أكتوبر 8مؤرخ في  211رقم  قرار
 ينىواري بومد -اإللكتروتقني  لكمية اإللكترونيك واإلعالم اآللي بجامعة العموم والتكنولوجيا

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
سػػػبتمبر سػػػػنة  00 الموافػػػق 0222 ذي القعػػػدة عػػػاـ 1المػػػؤرخ فػػػي  203-02بمقتضػػػى المرسػػػـو الرئاسػػػي رقػػػـ  -

 والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة، 3102
غشػػت سػػنة  08الموافػػق  0212ذي القعػػدة عػػاـ  30المػػؤرخ فػػي  301-82وبمقتضػػى المرسػػـو التنفيػػذي رقػػـ  -

 ىواري بومديف وسيرىا، المعدؿ والمتمـ، -المتعمق بتنظيـ جامعة العمـو والتكنولوجيا 0182

غشػت سػنة  32الموافق  0232جمادى الثانية عاـ  32المؤرخ في  321-12وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 لمتمـ،منو، المعدؿ وا 28يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا السيما المادة  3112

ينػػػاير سػػػنة  21الموافػػػق  0222ربيػػػع األوؿ عػػػاـ  08المػػػؤرخ فػػػي  22-02وبمقتضػػػى المرسػػػـو التنفيػػػذي رقػػػـ  -
 الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي، 3102

 .3102مايو  01و 01وبناء عمى محاضر اجتماع المجنة العممية لقسـ اإللكتروتقني بتاريخ  -
 

  يقـــــــــرر
 

جمػادى الثانيػة عػاـ  2المػؤرخ فػي  321-12مػف المرسػـو التنفيػذي رقػـ  28: تطبيقػا ألحكػاـ المػادة دة األولىالما
، المعػػػدؿ والمػػػتمـ والمػػػذكور أعػػػاله، ييػػػدؼ ىػػػذا القػػػرار إلػػػى 3112غشػػػت سػػػنة  32الموافػػػق  0232
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واإلعػػالـ انلػػي  تحديػػد القائمػػة اإلسػػمية ألعضػػاء المجنػػة العمميػػة لقسػػـ اإللكتروتقنػػي لكميػػة اإللكترونيػػؾ
 ىواري بومديف. -بجامعة العمـو والتكنولوجيا

تحػػػدد القائمػػة اإلسػػػمية ألعضػػاء المجنػػػة العمميػػة لقسػػػـ اإللكتروتقنػػي لكميػػػة اإللكترونيػػؾ واإلعػػػالـ انلػػػي : 3المـــادة 
 ىواري بومديف بالجدوؿ الممحق بيذا القرار. -بجامعة العمـو والتكنولوجيا

ىػػػواري  -ومػػػدير جامعػػػة العمػػػـو والتكنولوجيػػػاالتكػػػويف و دراسػػػات لمػػػا بعػػػد التػػػدرج والبحػػػث تكمػػػف مػػػديرة ال: 2المــــادة 
بومػػػديف، كػػػل فيمػػػا يخصػػػو، بتنفيػػػذ ىػػػذا القػػػرار الػػػذي ينشػػػر فػػػي النشػػػرة الرسػػػمية لمتعمػػػيـ العػػػالي والبحػػػث 

            العممي. 
  3102 أكتوبر 18 حرر بالجزائر في                                                                                           

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                               
 ألستاذ دمحم مباركيا                                                                        

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ممحق بالقرار يتضمن أعضاء المجنة العممية

 الصفة اإلسم والمقب
 يرئيس المجنة العممية لقسـ اإللكتروتقن حسني مراد
 رئيس القسـ وزير يوسف
 أستاذ التعميـ العالي بودور دمحم
 أستاذ محاضر قسـ "أ" يزيد كريـ

 أستاذ التعميـ العالي موالي حسيف
 أستاذ التعميـ العالي زروؽ حسيف

 أستاذ محاضر قسـ "أ" بوسحوة بوزياف
 أستاذ مساعد قسـ "أ" الموحاب عمي
 أستاذ مساعد قسـ "أ" بف شيخ يوسف

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم، 3102 أكتوبر 8مؤرخ في  217رقم  قرار
 ىواري بومدين -لكمية اإللكترونيك واإلعالم اآللي بجامعة العموم والتكنولوجيا األجيزة واآللية

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
سػػػبتمبر سػػػػنة  00 الموافػػػق 0222 ذي القعػػػدة عػػػاـ 1المػػػؤرخ فػػػي  203-02تضػػػى المرسػػػـو الرئاسػػػي رقػػػـ بمق -

 والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة، 3102
غشػػت سػػنة  08الموافػػق  0212ذي القعػػدة عػػاـ  30المػػؤرخ فػػي  301-82وبمقتضػػى المرسػػـو التنفيػػذي رقػػـ  -

 ي بومديف وسيرىا، المعدؿ والمتمـ، ىوار -المتعمق بتنظيـ جامعة العمـو والتكنولوجيا 0182

غشػت سػنة  32الموافق  0232جمادى الثانية عاـ  32المؤرخ في  321-12وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 منو، المعدؿ والمتمـ، 28يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا السيما المادة  3112

ينػػػاير سػػػنة  21الموافػػػق  0222ربيػػػع األوؿ عػػػاـ  08ؤرخ فػػػي المػػػ 22-02وبمقتضػػػى المرسػػػـو التنفيػػػذي رقػػػـ  -
 الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي، 3102

 .3102مايو  01و 01وبناءا عمى محاضر اجتماع المجنة العممية لقسـ األجيزة وانلية بتاريخ  -
 

  يقـــــــــرر
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جمػادى الثانيػة عػاـ  2المػؤرخ فػي  321-12سػـو التنفيػذي رقػـ مػف المر  28تطبيقػا ألحكػاـ المػادة  المادة األولى:
، المعػػػدؿ والمػػػتمـ والمػػػذكور أعػػػاله، ييػػػدؼ ىػػػذا القػػػرار إلػػػى 3112غشػػػت سػػػنة  32الموافػػػق  0232

تحديد القائمة اإلسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ األجيزة وانليػة لكميػة اإللكترونيػؾ واإلعػالـ انلػي 
 ىواري بومديف. -جيابجامعة العمـو والتكنولو 

تحػػدد القائمػػة اإلسػػمية ألعضػػاء المجنػػة العمميػػة لقسػػـ األجيػػزة وانليػػة لكميػػة اإللكترونيػػؾ واإلعػػالـ انلػػي : 3المـــادة 
 ىواري بومديف بالجدوؿ الممحق بيذا القرار. -بجامعة العمـو والتكنولوجيا

ىواري بومديف،  -ومدير جامعة العمـو والتكنولوجياف التكويو : تكمف مديرة الدراسات لما بعد التدرج والبحث 2المـادة 
    كل فيما يخصو، بتنفيذ ىذا القرار الذي ينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. 

         

  3102 أكتوبر 18 فيحرر بالجزائر                                                                                            
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                               

 األستاذ دمحم مباركي                                                                        
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 ممحق بالقرار يتضمن أعضاء المجنة العممية
 الصفة اإلسم والمقب

 رئيس المجنة العممية لقسـ األجيزة وانلية ناصر عز الديف
 رئيس القسـ لمحاف يوسف

 أستاذ التعميـ العالي دية ناديةسع
 أستاذ التعميـ العالي                     عطاري مختار
 أستاذ محاضر قسـ "أ" منصور مفيد

 أستاذ محاضر قسـ "أ" ناصر عز الديف
 أستاذ مساعد قسـ "أ" داودي عبد الغني
 أستاذ مساعد قسـ "أ" جالؿ نصر الديف

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم، 3102 أكتوبر 8مؤرخ في  212رقم  قرار
 ىواري بومدين -لكمية اإللكترونيك واإلعالم اآللي بجامعة العموم والتكنولوجيا اإلعالم اآللي

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
سػػػبتمبر سػػػػنة  00 الموافػػػق 0222 ذي القعػػػدة عػػػاـ 1فػػػي  المػػػؤرخ 203-02بمقتضػػػى المرسػػػـو الرئاسػػػي رقػػػـ  -

 والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة، 3102
غشػػت سػػنة  08الموافػػق  0212ذي القعػػدة عػػاـ  30المػػؤرخ فػػي  301-82وبمقتضػػى المرسػػـو التنفيػػذي رقػػـ  -

 ىواري بومديف وسيرىا، المعدؿ والمتمـ، -المتعمق بتنظيـ جامعة العمـو والتكنولوجيا 0182

غشػت سػنة  32الموافق  0232جمادى الثانية عاـ  32المؤرخ في  321-12قتضى المرسوـ التنفيذي رقـ وبم -
 منو، المعدؿ والمتمـ، 28يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا السيما المادة  3112

ينػػػاير سػػػنة  21 الموافػػػق 0222ربيػػػع األوؿ عػػػاـ  08المػػػؤرخ فػػػي  22-02وبمقتضػػػى المرسػػػـو التنفيػػػذي رقػػػـ  -
 الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي، 3102

 .3102مايو  01و 01وبناءا عمى محاضر اجتماع المجنة العممية لقسـ اإلعالـ انلي بتاريخ  -
 

  يقـــــــــرر
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ادى الثانيػة عػاـ جمػ 2المػؤرخ فػي  321-12مػف المرسػـو التنفيػذي رقػـ  28: تطبيقػا ألحكػاـ المػادة المادة األولى
، المعدؿ والمتمـ والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديػد 3112غشت سنة  32الموافق  0232

القائمة اإلسمية ألعضاء المجنػة العمميػة لقسػـ اإلعػالـ انلػي لكميػة اإللكترونيػؾ واإلعػالـ انلػي بجامعػة 
 ىواري بومديف. -العمـو والتكنولوجيا

مػػة اإلسػػمية ألعضػػاء المجنػػة العمميػػة لقسػػـ اإلعػػالـ انلػػي لكميػػة اإللكترونيػػؾ واإلعػػالـ انلػػي تحػػدد القائ :3المـــادة 
 ىواري بومديف بالجدوؿ الممحق بيذا القرار. -بجامعة العمـو والتكنولوجيا

ىػػػواري  -ومػػػدير جامعػػػة العمػػػـو والتكنولوجيػػػاالتكػػػويف و تكمػػػف مػػػديرة الدراسػػػات لمػػػا بعػػػد التػػػدرج والبحػػػث  :2المــــادة 
 ومديف، كل فيما يخصو، بتنفيذ ىذا القرار الذي ينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. ب

 

  3102 أكتوبر 18 حرر بالجزائر في                                                                                           
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                               

 األستاذ دمحم مباركي                                                                        
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 ممحق بالقرار يتضمن أعضاء المجنة العممية
 الصفة اإلسم والمقب
 رئيس المجنة العممية لقسـ اإلعالـ انلي لعربي سميماف
 رئيس القسـ بوقالة مميكة
 أستاذ التعميـ العالي جوادي ياسيف
 ـ العالي                    أستاذ التعمي قسـو أحمد

 أستاذ التعميـ العالي                     موساوي سميرة
 أستاذ محاضر قسـ "أ" بوكرة عبد المجيد

 أستاذ محاضر قسـ "أ" داودي مراد
 أستاذ مساعد قسـ "أ" عبدات نادية
 أستاذ مساعد قسـ "أ" زروالية خالد

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم اإلتصاالت ، 3102 أكتوبر 8مؤرخ في  218رقم  قرار
 ىواري بومدين -لكمية اإللكترونيك واإلعالم اآللي بجامعة العموم والتكنولوجيا السمكية والالسمكية

 

 ،إن وزير التعميم العالي والبحث العممي
سبتمبر سنة  00 الموافق 0222 ذي القعدة عاـ 1المؤرخ في  203-02بمقتضى المرسـو الرئاسي رقـ  -

 والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة، 3102
غشت سنة  08الموافق  0212ذي القعدة عاـ  30المؤرخ في  301-82وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 ىواري بومديف وسيرىا، المعدؿ والمتمـ، -المتعمق بتنظيـ جامعة العموـ والتكنولوجيا 0182

غشت سنة  32الموافق  0232جمادى الثانية عاـ  32المؤرخ في  321-12وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -
 منو، المعدؿ والمتمـ، 28يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا السيما المادة  3112

يناير سنة  21الموافق  0222ربيع األوؿ عاـ  08المؤرخ في  22-02وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي، 3102

 .3102مايو  01و 01وبناءا عمى محاضر اجتماع المجنة العممية لقسـ اإلتصاالت السمكية والالسمكية بتاريخ  -
  يقـــــــــرر
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جمادى الثانية عاـ  2المؤرخ في  321-12مف المرسوـ التنفيذي رقـ  28المادة  : تطبيقا ألحكاـالمادة األولى
، المعدؿ والمتمـ والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى 3112غشت سنة  32الموافق  0232

تحديد القائمة اإلسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ اإلتصاالت السمكية والالسمكية لكمية اإللكترونيؾ 
 ىواري بومديف. -ـ انلي بجامعة العمـو والتكنولوجياواإلعال

تحدد القائمة اإلسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ اإلتصاالت السمكية والالسمكية لكمية اإللكترونيؾ  :3المـادة 
 ىواري بومديف بالجدوؿ الممحق بيذا القرار. -واإلعالـ انلي بجامعة العمـو والتكنولوجيا

ىواري  -ومدير جامعة العموـ والتكنولوجياالتكويف و مديرة الدراسات لما بعد التدرج والبحث تكمف  :2المـادة 
بومديف، كل فيما يخصو، بتنفيذ ىذا القرار الذي ينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث 

            العممي. 

  3102 أكتوبر 18 حرر بالجزائر في                                                                                           
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                               

 األستاذ دمحم مباركي                                                                        
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 ممحق بالقرار يتضمن أعضاء المجنة العممية
 الصفة اإلسم والمقب
 اإلتصاالت السمكية والالسمكية رئيس المجنة العممية لقسـ فرقاني بمقاسـ
 رئيس القسـ مزيغي خالد
 أستاذ التعميـ العالي مرازقة فتيحة
 أستاذ التعميـ العالي                     سعيود حميـ
 أستاذ التعميـ العالي                     سمارة يوسف
 أستاذ محاضر قسـ "أ" فالؾ ليمى

 قسـ "أ" أستاذ مساعد حمياللي عبد الرزاؽ
 أستاذ مساعد قسـ "أ" بف زاوي لساعد

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم ، 3102 أكتوبر 8مؤرخ في  211قرار رقم  قرار
 ىواري بومدين -الكمية العموم البيولوجية بجامعة العموم والتكنولوجي األيكولوجيا والمحيط 

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
سػػػبتمبر سػػػػنة  00 الموافػػػق 0222 ذي القعػػػدة عػػػاـ 1المػػػؤرخ فػػػي  203-02بمقتضػػػى المرسػػػـو الرئاسػػػي رقػػػـ  -

 والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة، 3102
غشػػت سػػنة  08الموافػػق  0212ذي القعػػدة عػػاـ  30المػػؤرخ فػػي  301-82وبمقتضػػى المرسػػـو التنفيػػذي رقػػـ  -

 ىواري بومديف وسيرىا، المعدؿ والمتمـ، -المتعمق بتنظيـ جامعة العمـو والتكنولوجيا 0182

غشػت سػنة  32الموافق  0232جمادى الثانية عاـ  32المؤرخ في  321-12وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 نو، المعدؿ والمتمـ،م 28يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا السيما المادة  3112

ينػػػاير سػػػنة  21الموافػػػق  0222ربيػػػع األوؿ عػػػاـ  08المػػػؤرخ فػػػي  22-02وبمقتضػػػى المرسػػػـو التنفيػػػذي رقػػػـ  -
 الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي، 3102

 .3102ماي  37و 01وبناء عمى محاضر اجتماع المجنة العممية لقسـ األيكولوجيا والمحيل بتاريخ  -
  ـــــــــرريق
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جمػادى الثانيػة عػاـ  2المػؤرخ فػي  321-12مػف المرسػـو التنفيػذي رقػـ  28تطبيقػا ألحكػاـ المػادة  :المادة األولى
، المعدؿ والمتمـ والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديػد 3112غشت سنة  32الموافق  0232

والمحػػػيل لكميػػػة العمػػػـو البيولوجيػػػة بجامعػػػة القائمػػػة اإلسػػػمية ألعضػػػاء المجنػػػة العمميػػػة لقسػػػـ األيكولوجيػػػا 
 ىواري بومديف. -العمـو والتكنولوجيا

تحدد القائمة اإلسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ األيكولوجيػا والمحػيل لكميػة العمػـو البيولوجيػة بجامعػة  :3المػادة 
 ىواري بومديف بالجدوؿ الممحق بيذا القرار. -العمـو والتكنولوجيا

ىػػػواري  -ومػػػدير جامعػػػة العمػػػـو والتكنولوجيػػػاالتكػػػويف و تكمػػػف مػػػديرة الدراسػػػات لمػػػا بعػػػد التػػػدرج والبحػػػث  :2المــــادة 
بومديف، كل فيما يخصو، بتنفيذ ىذا القرار الذي ينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحػث العممػي. 

            

  3102 أكتوبر 18 حرر بالجزائر في                                                                                           
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                               

 األستاذ دمحم مباركي                                                                        
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 ممحق بالقرار يتضمن أعضاء المجنة العممية
 الصفة اإلسم والمقب

 ممية لقسـ األيكولوجيا والمحيلرئيس المجنة الع أعراب عبد السالـ
 رئيس القسـ حفرصاص عزيز

 أستاذ التعميـ العالي عبدوف فتيحة
 أستاذ التعميـ العالي                     بشاري نور اإلسالـ

 أستاذ التعميـ العالي                     بوحداد رشيد
 أستاذ محاضر صنف "أ" حيرش رياض عزيز
 أستاذ محاضر صنف "أ" ياحي قنافدي نسيمة

 أستاذ مساعد قسـ "أ" فرقاني حميدة
 أستاذ مساعد صنف "أ" سعيدي تواتي ميدية

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء المجنة العممية، 3102 أكتوبر 8مؤرخ في  811قرار رقم 
 ىواري بومدين -عة العموم والتكنولوجيالقسم الجبر ونظرية األعداد لكمية الرياضيات بجام 

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
سػػػبتمبر سػػػػنة  00 الموافػػػق 0222 ذي القعػػػدة عػػػاـ 1المػػػؤرخ فػػػي  203-02بمقتضػػػى المرسػػػـو الرئاسػػػي رقػػػـ  -

 والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة، 3102
غشػػت سػػنة  08الموافػػق  0212عػػاـ  ذي القعػػدة 30المػػؤرخ فػػي  301-82وبمقتضػػى المرسػػـو التنفيػػذي رقػػـ  -

 ىواري بومديف وسيرىا، المعدؿ والمتمـ، -المتعمق بتنظيـ جامعة العمـو والتكنولوجيا 0182

غشػت سػنة  32الموافق  0232جمادى الثانية عاـ  32المؤرخ في  321-12وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 منو، المعدؿ والمتمـ، 28ىا السيما المادة يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسير  3112

ينػػػاير سػػػنة  21الموافػػػق  0222ربيػػػع األوؿ عػػػاـ  08المػػػؤرخ فػػػي  22-02وبمقتضػػػى المرسػػػـو التنفيػػػذي رقػػػـ  -
 الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي، 3102

 .3102مايو  30خ وبناء عمى محضر اجتماع المجنة العممية لقسـ الجبر ونظرية األعداد بتاري -
  يقـــــــــرر
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جمػادى الثانيػة عػاـ  2المػؤرخ فػي  321-12مػف المرسػـو التنفيػذي رقػـ  28تطبيقػا ألحكػاـ المػادة  المادة األولى:
، المعػػػدؿ والمػػػتمـ والمػػػذكور أعػػػاله، ييػػػدؼ ىػػػذا القػػػرار إلػػػى 3112غشػػػت سػػػنة  32الموافػػػق  0232

لقسػـ الجبػر ونظريػة األعػداد لكميػة الرياضػيات لجامعػة  تحديد القائمة اإلسمية ألعضاء المجنػة العمميػة
 ىواري بومديف. -العمـو والتكنولوجيا

تحػػدد القائمػػة اإلسػػمية ألعضػػاء المجنػػة العمميػػة لقسػػـ الجبػػر ونظريػػة األعػػداد لكميػػة الرياضػػيات بجامعػػة  :3المـــادة 
 ىواري بومديف بالجدوؿ الممحق بيذا القرار. -العمـو والتكنولوجيا

ىػػػواري  -ومػػػدير جامعػػػة العمػػػـو والتكنولوجيػػػاالتكػػػويف و تكمػػػف مػػػديرة الدراسػػػات لمػػػا بعػػػد التػػػدرج والبحػػػث  :2ة المــــاد
بومديف، كل فيما يخصو، بتنفيذ ىذا القرار الذي ينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحػث العممػي. 

            

  3102 أكتوبر 18 حرر بالجزائر في                                                                                           
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                               

 األستاذ دمحم مباركي                                                                        
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 ممحق بالقرار يتضمن أعضاء المجنة العممية
 الصفة اإلسم والمقب
 مية لقسـ الجبر ونظرية األعدادرئيسة المجنة العم حماش فتيحة

 رئيس القسـ رزاوي دمحم سالـ
 أستاذ التعميـ العالي بف زاغو بف عمي

 أستاذ التعميـ العالي                     بتينة كماؿ 
 أستاذ التعميـ العالي                     زيتوني دمحم

      أستاذ التعميـ العالي                حرناف محند وعمار
 أستاذ محاضر قسـ "أ" لعودي عيني
 أستاذ مساعد قسـ "أ" غريسي طارؽ 
 أستاذ مساعد قسـ "أ" عيدر عمجية

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء المجمس العممي، 3102 أكتوبر 8مؤرخ في  810رقم  قرار
 ىواري بومدين -بجامعة العموم والتكنولوجيا لكمية اليندسة الميكانيكية وىندسة الطرائق

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
سبتمبر سنة  00 الموافق 0222 ذي القعدة عاـ 1المؤرخ في  203-02بمقتضى المرسـو الرئاسي رقـ  -

 والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة، 3102
غشت سنة  08الموافق  0212لقعدة عاـ ذي ا 30المؤرخ في  301-82وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 ىواري بومديف وسيرىا، المعدؿ والمتمـ، -المتعمق بتنظيـ جامعة العموـ والتكنولوجيا 0182

غشت سنة  32الموافق  0232جمادى الثانية عاـ  32المؤرخ في  321-12وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -
 منو، المعدؿ والمتمـ، 22وسيرىا السيما المادة  يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا 3112

يناير سنة  21الموافق  0222ربيع األوؿ عاـ  08المؤرخ في  22-02وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي، 3102

 1ماي و 31وىندسة الطرائق بتاريخ وبناء عمى محاضر اجتماع المجمس العممي لكمية اليندسة الميكانيكية  -
 .3102جواف 

  يقـــــــــرر
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جمادى الثانية عاـ  2المؤرخ في  321-12مف المرسوـ التنفيذي رقـ  22تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
، المعدؿ والمتمـ والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى 3112غشت سنة  32الموافق  0232

سمية ألعضاء المجمس العممي لكمية اليندسة الميكانيكية وىندسة الطرائق بجامعة تحديد القائمة اإل
 ىواري بومديف. -العموـ والتكنولوجيا

تحدد القائمة اإلسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية اليندسة الميكانيكية وىندسة الطرائق بجامعة  :3المـادة 
 حق بيذا القرار.ىواري بومديف بالجدوؿ المم -العموـ والتكنولوجيا

ىواري  -ومدير جامعة العموـ والتكنولوجياالتكويف و تكمف مديرة الدراسات لما بعد التدرج والبحث  :2المػادة 
بومديف، كل فيما يخصو، بتنفيذ ىذا القرار الذي ينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. 

            

  3102 أكتوبر 18 حرر بالجزائر في                                                                                           
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                               

 األستاذ دمحم مباركي                                                                        
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 ممحق بالقرار يتضمن أعضاء المجنة العممية
 الصفة اإلسم واللقب

 رئيس المجمس العممي لكمية اليندسة الميكانيكية وىندسة الطرائق رابحديزاف 
 عميد الكمية معاشي رشيدة

 نائب العميد عبد الصمد جماؿ
 نائب العميد بف تبيش عبد الحميـ 

 رئيس قسـ الطاقويات                     كحل الراس ىندة
   رئيس قسـ عمـ المواد                   جرجار بوبكر
 رئيس قسـ البناء الميكانيكي وىندسة اإلنتاج حمودة خالد

 رئيس قسـ ىندسة البيئة لشمت عبد العزيز
 رئيس قسـ اليندسة الكيميائية وىندسة التبريد بممداني دمحم
 رئيس المجنة العممية لقسـ عمـ المواد طايبي كماؿ
               رئيس المجنة العممية لقسـ الطاقويات       مداني ابراىيـ
 رئيس المجنة العممية لقسـ اليندسة الكيميائية وىندسة التبريد بمعادي صالح

 رئيس المجنة العممية لقسـ البناء الميكانيكي وىندسة اإلنتاج ميمودي عبد الحميـ
 رئيس المجنة العممية لقسـ ىندسة البيئة أيت عمار حميد
 اذية لقسـ اليندسة الكيميائية وىندسة التبريدممثل عف األساتذة مصف األست عالية خديجة
 ممثل عف األساتذة مصف األستاذية لقسـ اليندسة الكيميائية وىندسة التبريد لعالوي نادية

 ممثل عف األساتذة مصف األستاذية لقسـ ىندسة البيئة بف جمعة زوبيدة
 ممثل عف األساتذة مصف األستاذية لقسـ ىندسة البيئة بممداني زىرة
 ممثل عف األساتذة مصف األستاذية لقسـ الطاقويات نبالي رشيد

 ممثل عف األساتذة مصف األستاذية لقسـ عمـ المواد ليبايمي سمطاف
 ممثل عف األساتذة مصف األستاذية لقسـ عمـ المواد دحموف جعفر
 اإلنتاجممثل عف األساتذة مصف األستاذية لقسـ البناء الميكانيكي وىندسة  والي نور الديف

 ممثل عف األساتذة مصف األستاذية لقسـ البناء الميكانيكي وىندسة اإلنتاج أحمد بف يحي عمي
 مديرة مخبر بوىادؼ خديجة
 مدير مخبر بوخروبة توفيق
 مديرة مخبر بف طيار فتيحة

 مدير مخبر عزاز دمحم
 مدير مخبر نيبو جماؿ
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 مديرة مخبر طالب أحمد مميكة
 ل عف األساتذة المساعديف قسـ "أ"ممث بمقاسـ أحمد

 ممثل عف األساتذة المساعديف قسـ "أ" حمادوش عبد المالؾ
 مسؤوؿ المكتبة مداني فتيحة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم، 3102 أكتوبر 8مؤرخ في  813رقم  قرار
 ىواري بومدين -لكمية اليندسة الميكانيكية وىندسة الطرائق بجامعة العموم والتكنولوجيا سة البيئة ىند

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
سبتمبر سنة  00 الموافق 0222 ذي القعدة عاـ 1المؤرخ في  203-02بمقتضى المرسـو الرئاسي رقـ  -

 والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة، 3102
غشت سنة  08الموافق  0212ذي القعدة عاـ  30المؤرخ في  301-82مقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ وب -

 ىواري بومديف وسيرىا، المعدؿ والمتمـ، -المتعمق بتنظيـ جامعة العموـ والتكنولوجيا 0182

سنة غشت  32الموافق  0232جمادى الثانية عاـ  32المؤرخ في  321-12وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -
 منو، المعدؿ والمتمـ، 28يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا السيما المادة  3112

يناير سنة  21الموافق  0222ربيع األوؿ عاـ  08المؤرخ في  22-02وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي، 3102

 .3102ماي  30ماي و 01اضر اجتماع المجنة العممية لقسـ ىندسة البيئة بتاريخ وبناء عمى مح -
  يقـــــــــرر

 

جمادى الثانية عاـ  2المؤرخ في  321-12مف المرسوـ التنفيذي رقـ  28: تطبيقا ألحكاـ المادة المادة األولى
ا القرار إلى ، المعدؿ والمتمـ والمذكور أعاله، ييدؼ ىذ3112غشت سنة  32الموافق  0232

تحديد القائمة اإلسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ ىندسة البيئة لكمية اليندسة الميكانيكية وىندسة 
 ىواري بومديف. -الطرائق بجامعة العموـ والتكنولوجيا

وىندسة تحدد القائمة اإلسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ ىندسة البيئة لكمية اليندسة الميكانيكية  :3المـادة 
 ىواري بومديف بالجدوؿ الممحق بيذا القرار. -الطرائق بجامعة العموـ والتكنولوجيا

ىواري  -ومدير جامعة العموـ والتكنولوجياالتكويف و تكمف مديرة الدراسات لما بعد التدرج والبحث  :2المـادة 
عميـ العالي والبحث العممي. يخصو، بتنفيذ ىذا القرار الذي ينشر في النشرة الرسمية لمت بومديف، كل فيما

            

  3102 أكتوبر 18 حرر بالجزائر في                                                                                           
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                               

 األستاذ دمحم مباركي                                                                        
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 ممحق بالقرار يتضمن أعضاء المجنة العممية
 الصفة اإلسم والمقب

 رئيس المجنة العممية لقسـ ىندسة البيئة آيت عمار حميد
 رئيس القسـ لشمت عبد العزيز
 أستاذ التعميـ العالي عبد الصمد جماؿ
 أستاذ التعميـ العالي بف جمعة زوبيدة
 أستاذ التعميـ العالي معاشي رشيدة

 أستاذ محاضر صنف "أ"                      نور الديفنصر هللا
 أستاذ محاضر صنف "ب"                     لمودي ليندة
 أستاذ مساعد قسـ "أ" بمماف وافية

ــــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ــــــ 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 ـــــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ  ــ
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 يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم، 3102 أكتوبر 8مؤرخ في  812رقم  قرار
 ىواري بومدين -الميكانيكية وىندسة الطرائق بجامعة العموم والتكنولوجيالكمية اليندسة  الطاقويات 

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
سبتمبر سنة  00 الموافق 0222 ذي القعدة عاـ 1المؤرخ في  203-02بمقتضى المرسـو الرئاسي رقـ  -

 والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة، 3102
غشت سنة  08الموافق  0212ذي القعدة عاـ  30المؤرخ في  301-82ـ وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رق -

 ىواري بومديف وسيرىا، المعدؿ والمتمـ، -والمتعمق بتنظيـ جامعة العموـ والتكنولوجيا 0182

غشت سنة  32الموافق  0232جمادى الثانية عاـ  32المؤرخ في  321-12وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -
 منو، المعدؿ والمتمـ، 28عة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا السيما المادة يحدد مياـ الجام 3112

يناير سنة  21الموافق  0222ربيع األوؿ عاـ  08المؤرخ في  22-02وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي، 3102

 .3102ماي  01و 01ة لقسـ ىندسة البيئة بتاريخ وبناء عمى محاضر اجتماع المجنة العممي -
  يقـــــــــرر

 

جمادى الثانية عاـ  2المؤرخ في  321-12مف المرسوـ التنفيذي رقـ  28: تطبيقا ألحكاـ المادة المادة األولى
، المعدؿ والمتمـ والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى 3112غشت سنة  32الموافق  0232

إلسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الطاقويات لكمية اليندسة الميكانيكية وىندسة تحديد القائمة ا
 ىواري بومديف. -الطرائق بجامعة العموـ والتكنولوجيا

تحدد القائمة اإلسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الطاقويات لكمية اليندسة الميكانيكية وىندسة : 3المـادة 
 ىواري بومديف بالجدوؿ الممحق بيذا القرار. -نولوجياالطرائق بجامعة العموـ والتك

ىواري  -ومدير جامعة العموـ والتكنولوجياالتكويف و تكمف مديرة الدراسات لما بعد التدرج والبحث  :2المـادة 
            بومديف، كل فيما يخصو، بتنفيذ ىذا القرار الذي ينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. 

  3102 أكتوبر 18 حرر بالجزائر في                                                                                           
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                               

 األستاذ دمحم مباركي                                                                        
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 العمميةممحق بالقرار يتضمف أعضاء المجنة 
 الصفة اإلسم والمقب
 رئيس المجنة العممية لقسـ الطاقويات مداني براىيـ

 رئيس القسـ كحل الرأس ىندة
 أستاذ التعميـ العالي عزي عبد الوحيد
 أستاذ التعميـ العالي بوىادؼ خديجة
 أستاذ التعميـ العالي شيخ صالح
 أستاذ التعميـ العالي ديزاف رابح
 محاضر صنف "أ"                     أستاذ نبالي رشيد

 أستاذ مساعد قسـ "أ" حمادوش عبد المالؾ
 أستاذ مساعد قسـ "أ" رحمي عمر

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم البناء، 3102 أكتوبر 8مؤرخ في  812رقم  قرار
 ىواري بومدين -دسة الميكانيكية وىندسة الطرائق بجامعة العموم والتكنولوجياالميكانيكي لكمية الين

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
سبتمبر سنة  00 الموافق 0222 ذي القعدة عاـ 1المؤرخ في  203-02بمقتضى المرسـو الرئاسي رقـ  -

 والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة، 3102
غشت سنة  08الموافق  0212ذي القعدة عاـ  30المؤرخ في  301-82ي رقـ وبمقتضى المرسوـ التنفيذ -

 ىواري بومديف وسيرىا، المعدؿ والمتمـ، -المتعمق بتنظيـ جامعة العموـ والتكنولوجيا 0182

غشت سنة  32الموافق  0232جمادى الثانية عاـ  32المؤرخ في  321-12وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -
 منو، المعدؿ والمتمـ، 28جامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا السيما المادة يحدد مياـ ال 3112

يناير سنة  21الموافق  0222ربيع األوؿ عاـ  08المؤرخ في  22-02وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي، 3102

 .3102ماي  31و 01ممية لقسـ البناء الميكانيكي بتاريخ وبناء عمى محاضر اجتماع المجنة الع -
  يقـــــــــرر

 

جمادى الثانية عاـ  2المؤرخ في  321-12مف المرسوـ التنفيذي رقـ  28: تطبيقا ألحكاـ المادة المادة األولى
، المعدؿ والمتمـ والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى 3112غشت سنة  32الموافق  0232
لقائمة اإلسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ البناء الميكانيكي لكمية اليندسة الميكانيكية تحديد ا

 ىواري بومديف. -وىندسة الطرائق بجامعة العموـ والتكنولوجيا
تحدد القائمة اإلسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ البناء الميكانيكي لكمية اليندسة الميكانيكية وىندسة  :3المـادة 

 ىواري بومديف بالجدوؿ الممحق بيذا القرار. -رائق بجامعة العموـ والتكنولوجياالط
ىواري  -ومدير جامعة العموـ والتكنولوجياالتكويف و تكمف مديرة الدراسات لما بعد التدرج والبحث  :2المـادة 

ي والبحث العممي. بومديف، كل فيما يخصو، بتنفيذ ىذا القرار الذي ينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العال             

  3102 أكتوبر 18 حرر بالجزائر في                                                                                           
 يم العالي والبحث العممي وزير التعم                                                                                              

 األستاذ دمحم مباركي                                                                        
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 قرار يتضمن أعضاء المجنة العمميةممحق بال
 الصفة اإلسم والمقب
 رئيس المجنة العممية لقسـ البناء الميكانيكي طايبي كماؿ
 رئيس القسـ جرجار بوبكر

 أستاذ التعميـ العالي كناف دمحم
 أستاذ التعميـ العالي دحموف جعفر

 أستاذ التعميـ العالي لونيس عز الديف
 صنف "أ"                     أستاذ محاضر شكراف ليميا
 أستاذ محاضر صنف "أ"                     ميرود جماؿ
 أستاذ مساعد قسـ "أ" فاغي لطفي

 أستاذ مساعد قسـ "أ" منصور سمير
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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العممية لقسم البناء الميكانيكي ، يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء المجنة 3102أكتوبر  8مؤرخ في  811رقم  قرار
 ىواري بومدين -لكمية اليندسة الميكانيكية وىندسة الطرائق بجامعة العموم والتكنولوجيا وىندسة اإلنتاج

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
سػػػبتمبر سػػػػنة  00 الموافػػػق 0222 ذي القعػػػدة عػػػاـ 1المػػػؤرخ فػػػي  203-02بمقتضػػػى المرسػػػـو الرئاسػػػي رقػػػـ  -

 والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة، 3102
غشػػت سػػنة  08الموافػػق  0212ذي القعػػدة عػػاـ  30المػػؤرخ فػػي  301-82وبمقتضػػى المرسػػـو التنفيػػذي رقػػـ  -

 ىواري بومديف وسيرىا، المعدؿ والمتمـ، -المتعمق بتنظيـ جامعة العمـو والتكنولوجيا 0182

غشػت سػنة  32الموافق  0232دى الثانية عاـ جما 32المؤرخ في  321-12وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 منو، المعدؿ والمتمـ، 28يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا السيما المادة  3112

ينػػػاير سػػػنة  21الموافػػػق  0222ربيػػػع األوؿ عػػػاـ  08المػػػؤرخ فػػػي  22-02وبمقتضػػػى المرسػػػـو التنفيػػػذي رقػػػـ  -
 العالي والبحث العممي، الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ 3102

مػػػاي  31و 01وبنػػػاء عمػػػى محاضػػػر اجتمػػػاع المجنػػػة العمميػػػة لقسػػػـ البنػػػاء الميكػػػانيكي وىندسػػػة اإلنتػػػاج بتػػػاريخ  -
3102. 

  يقـــــــــرر
 

جمادى الثانية عاـ  2المؤرخ في  321-12مف المرسوـ التنفيذي رقـ  28: تطبيقا ألحكاـ المادة المادة األولى
، المعدؿ والمتمـ والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى 3112شت سنة غ 32الموافق  0232

تحديد القائمة اإلسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ البناء الميكانيكي وىندسة اإلنتاج لكمية اليندسة 
 ىواري بومديف. -الميكانيكية وىندسة الطرائق بجامعة العموـ والتكنولوجيا

سمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ البناء الميكانيكي وىندسة اإلنتاج لكمية اليندسة تحدد القائمة اإل :3المـادة 
 ىواري بومديف بالجدوؿ الممحق بيذا القرار. -الميكانيكية وىندسة الطرائق بجامعة العموـ والتكنولوجيا

ىواري  -والتكنولوجياومدير جامعة العموـ التكويف و تكمف مديرة الدراسات لما بعد التدرج والبحث  :2المـادة 
            بومديف، كل فيما يخصو، بتنفيذ ىذا القرار الذي ينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. 

  3102 أكتوبر 08 حرر بالجزائر في                                                                                           
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                               

 األستاذ دمحم مباركي                                                                        
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 بالقرار يتضمن أعضاء المجنة العممية ممحق
 الصفة اإلسم والمقب

 رئيس المجنة العممية لقسـ البناء الميكانيكي وىندسة اإلنتاج ميمودي عبد الحميد
 رئيس القسـ حمودة خالد

 أستاذ التعميـ العالي د بف يحي عميأحم
 أستاذ التعميـ العالي والي نور الديف
 أستاذ محاضر صنف "أ"                     خزناجي نظيرة
 أستاذ محاضر صنف "أ"                     ابراىيمي خالد
 أستاذ محاضر صنف "أ"                     صياح طاىر

 قسـ "أ" أستاذ مساعد درويش عباسية
 أستاذ مساعد قسـ "أ" سغواني دمحم

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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، يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم اليندسة الكيميائية 3102أكتوبر  8مؤرخ في  817رقم  قرار
 ىواري بومدين -التكنولوجياوىندسة التبريد لكمية اليندسة الميكانيكية وىندسة الطرائق بجامعة العموم و 

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
سػػػبتمبر سػػػػنة  00 الموافػػػق 0222 ذي القعػػػدة عػػػاـ 1المػػػؤرخ فػػػي  203-02بمقتضػػػى المرسػػػـو الرئاسػػػي رقػػػـ  -

 والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة، 3102
غشػػت سػػنة  08لموافػػق ا 0212ذي القعػػدة عػػاـ  30المػػؤرخ فػػي  301-82وبمقتضػػى المرسػػـو التنفيػػذي رقػػـ  -

 ىواري بومديف وسيرىا، المعدؿ والمتمـ، -المتعمق بتنظيـ جامعة العمـو والتكنولوجيا 0182

غشػت سػنة  32الموافق  0232جمادى الثانية عاـ  32المؤرخ في  321-12وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 منو، المعدؿ والمتمـ، 28لمادة يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا السيما ا 3112

يناير سنة  21الموافق  0222ربيع األوؿ عاـ  08المؤرخ في  22-02وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي، 3102

ماي  31و 01اريخ وبناء عمى محاضر اجتماع المجنة العممية لقسـ اليندسة الكيميائية وىندسة التبريد بت -
3102. 

 يقـــــــــرر
 

جمادى الثانية عاـ  2المؤرخ في  321-12مف المرسوـ التنفيذي رقـ  28تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
، المعدؿ والمتمـ والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى 3112غشت سنة  32الموافق  0232

عممية لقسـ اليندسة الكيميائية وىندسة التبريد لكمية اليندسة تحديد القائمة اإلسمية ألعضاء المجنة ال
 ىواري بومديف. -الميكانيكية وىندسة الطرائق بجامعة العموـ والتكنولوجيا

تحدد القائمة اإلسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ اليندسة الكيميائية وىندسة التبريد لكمية اليندسة  :3المـادة 
 ىواري بومديف بالجدوؿ الممحق بيذا القرار. -طرائق بجامعة العموـ والتكنولوجياالميكانيكية وىندسة ال

ىواري  -ومدير جامعة العموـ والتكنولوجياالتكويف و تكمف مديرة الدراسات لما بعد التدرج والبحث  :2المـادة 
لي والبحث العممي. بومديف، كل فيما يخصو، بتنفيذ ىذا القرار الذي ينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العا

            

  3102 أكتوبر 18 حرر بالجزائر في                                                                                           
 ميم العالي والبحث العممي وزير التع                                                                                              

 األستاذ دمحم مباركي                                                                        
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 لقرار يتضمن أعضاء المجنة العمميةممحق با
 الصفة اإلسم والمقب
 رئيس المجنة العممية لقسـ اليندسة الكيميائية وىندسة التبريد بمعادي صالح
 رئيس القسـ بممداني دمحم

 أستاذ التعميـ العالي بف طيار فتيحة
 أستاذ التعميـ العالي بف سماعيمي عائشة

 أستاذ التعميـ العالي داود كماؿ
 أستاذ محاضر صنف "أ"                     موىب عبد القادر

 أستاذ محاضر صنف "أ"                     تومي ليمى
 أستاذ مساعد قسـ "أ" بف خنوؼ مصطفى

 أستاذ مساعد صنف "أ" لبسي نبيمة
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء المجمس العممي ، 3102 أكتوبر 8مؤرخ في  812رقم  قرار
 ىواري بومدين -لكمية العموم البيولوجية بجامعة العموم والتكنولوجيا

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
سبتمبر سنة  00 الموافق 0222 قعدة عاـذي ال 1المؤرخ في  203-02بمقتضى المرسـو الرئاسي رقـ  -

 والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة، 3102
غشت سنة  08الموافق  0212ذي القعدة عاـ  30المؤرخ في  301-82وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 ىواري بومديف وسيرىا، المعدؿ والمتمـ، -المتعمق بتنظيـ جامعة العموـ والتكنولوجيا 0182

غشت سنة  32الموافق  0232جمادى الثانية عاـ  32المؤرخ في  321-12ـ التنفيذي رقـ وبمقتضى المرسو  -
 منو، المعدؿ والمتمـ، 22يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا السيما المادة  3112

نة يناير س 21الموافق  0222ربيع األوؿ عاـ  08المؤرخ في  22-02وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي، 3102

 .3102جواف  32و 11و ماي 31وبناء عمى محاضر اجتماع المجمس العممي لكمية العمـو البيولوجية بتاريخ  -
  يقـــــــــرر

 

دى الثانية عاـ جما 2المؤرخ في  321-12مف المرسوـ التنفيذي رقـ  22تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
، المعدؿ والمتمـ والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى 3112غشت سنة  32الموافق  0232

 -تحديد القائمة اإلسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية العمـو البيولوجية بجامعة العمـو والتكنولوجيا
 ىواري بومديف.

 -ي لكميػػة العمػػـو البيولوجيػػة بجامعػػة العمػػـو والتكنولوجيػػاتحػػدد القائمػػة اإلسػػمية ألعضػػاء المجمػػس العممػػ :3المـــادة 
 ىواري بومديف بالجدوؿ الممحق بيذا القرار.

ىػػػواري  -ومػػػدير جامعػػػة العمػػػـو والتكنولوجيػػػاالتكػػػويف و تكمػػػف مػػػديرة الدراسػػػات لمػػػا بعػػػد التػػػدرج والبحػػػث  :2المػػػػادة 
الرسمية لمتعميـ العالي والبحػث العممػي. بومديف، كل فيما يخصو، بتنفيذ ىذا القرار الذي ينشر في النشرة 

             

  3102 أكتوبر 18 حرر بالجزائر في                                                                                           
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                               

 األستاذ دمحم مباركي                                                                        
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 ممحق بالقرار يتضمن أعضاء المجمس العممي
 الصفة اإلسم والمقب

 رئيس المجمس العممي لكمية العمـو البيولوجية بف عزوؽ ياسمينة
 عميد الكمية جباري فاطمة-لعرابة

 نائب العميد مكمف بما بعد التدرج عبروز أوزنة
 نائب العميد مكمف بالدراسات حمودي تركي دليمة

 رئيس قسـ البيولوجيا الخموية والجزئية دي بسالـ صونيةعا
 رئيس قسـ األيكولوجيا والمحيل                     حفرصاص عزيز

 رئيسة قسـ البيولوجيا والفيزيولوجيا العضوية                     حمولي زىرة
 الجزئيةرئيسة المجنة العممية لقسـ البيولوجيا الخموية و  أوميدي حبيبة-أوصديق

 رئيس المجنة العممية لقسـ االيكولوجيا والمحيل أعراب عبد السالـ
 رئيس المجنة العممية لقسـ البيولوجيا والفيزيولوجيا العضوية عميروش رشيد

 ممثل عف األساتذة مصف األستاذية األيكولوجيا والمحيل عشوبي ليمى-كاديؾ
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 أليكولوجيا والمحيلممثل عف األساتذة مصف األستاذية ا عبدوف فتيحة
 ممثل عف األساتذة مصف األستاذية البيولوجيا الخموية والجزئية مزيوؽ دليمة
 ممثل عف األساتذة مصف األستاذية البيولوجيا والفيزيولوجيا العضوية قاسي يحي

 ممثل عف األساتذة مصف األستاذية البيولوجيا والفيزيولوجيا العضوية رحمانية فاطمة
 ممثل عف األساتذة المساعديف قسـ "أ" ميدية سعيدي تواتي
 مدير مخبر عيد فتيحة

 مدير مخبر بوقدورة نادية
 مدير مخبر اسعد نادية-كشمير

 مدير مخبر قادي حنيفي حميمة
 مدير مخبر نوار أحمد

 مدير مخبر طويل بوقفة شافية
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم ، 3102 أكتوبر 8مؤرخ في  818رقم  قرار
 ىواري بومدين -البيولوجيا والفيزيولوجيا العضوية لكمية العموم البيولوجية بجامعة العموم والتكنولوجيا

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
سبتمبر سنة  00 الموافق 0222 اـذي القعدة ع 1المؤرخ في  203-02بمقتضى المرسـو الرئاسي رقـ  -

 والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة، 3102
غشت سنة  08الموافق  0212ذي القعدة عاـ  30المؤرخ في  301-82وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 ىواري بومديف وسيرىا، المعدؿ والمتمـ، -المتعمق بتنظيـ جامعة العموـ والتكنولوجيا 0182

غشت سنة  32الموافق  0232جمادى الثانية عاـ  32المؤرخ في  321-12فيذي رقـ وبمقتضى المرسـو التن -
 منو، المعدؿ والمتمـ، 28يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا السيما المادة  3112

يناير سنة  21الموافق  0222ربيع األوؿ عاـ  08المؤرخ في  22-02وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي، 3102

 .3102ماي  01وبناء عمى محضر اجتماع المجنة العممية لقسـ البيولوجيا والفيزيولوجيا العضوية بتاريخ  -
  يقـــــــــرر

 

ثانية عاـ جمادى ال 2المؤرخ في  321-12مف المرسوـ التنفيذي رقـ  28تطبيقا ألحكاـ المادة المادة األولى: 
، المعدؿ والمتمـ والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى 3112غشت سنة  32الموافق  0232

تحديد القائمة اإلسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ البيولوجيا والفيزيولوجيا العضوية لكمية العمـو 
 ىواري بومديف. -البيولوجية بجامعة العموـ والتكنولوجيا

لقائمػػػة اإلسػػػمية ألعضػػػاء المجنػػػة العمميػػػة لقسػػػـ البيولوجيػػػا والفيزيولوجيػػػا العضػػػوية لكميػػػة العمػػػـو تحػػػدد ا :3المــــادة 
 ىواري بومديف بالجدوؿ الممحق بيذا القرار. -البيولوجية بجامعة العمـو والتكنولوجيا

ىػػػواري  -لوجيػػػاالتكػػػويف ومػػػدير جامعػػػة العمػػػـو والتكنو و تكمػػػف مػػػديرة الدراسػػػات لمػػػا بعػػػد التػػػدرج والبحػػػث  :2المــــادة 
ىذا القرار الذي ينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحػث العممػي.  بومديف، كل فيما يخصو، بتنفيذ
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 ممحق بالقرار يتضمن أعضاء المجنة العممية
 الصفة اإلسم والمقب

    رئيس المجنة العممية لقسـ البيولوجيا والفيزيولوجيا العضوية عميروش رشيد
 رئيس القسـ حمولي زىرة

 أستاذ التعميـ العالي عبروس أوزنة
 أستاذ التعميـ العالي ماميف دورباني لطيفة

 أستاذ التعميـ العالي رحمانية فاطمة
       أستاذ محاضر صنف "أ"               جبار رضا

 أستاذ محاضر صنف "أ"                     بوقريد عبد القادر
 أستاذ مساعد قسـ "أ" بموي وىيبة
 أستاذ مساعد صنف "أ" تاقت فريدة
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم، 3102 أكتوبر 8مؤرخ في  811رقم  قرار
 ىواري بومدين -لكمية العموم البيولوجية بجامعة العموم والتكنولوجيا بيولوجيا الجزئية والخموية ال

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
سبتمبر سنة  00 الموافق 0222 ذي القعدة عاـ 1المؤرخ في  203-02بمقتضى المرسـو الرئاسي رقـ  -

 والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة، 3102
غشت سنة  08الموافق  0212ذي القعدة عاـ  30المؤرخ في  301-82قتضى المرسوـ التنفيذي رقـ وبم -

 ىواري بومديف وسيرىا، المعدؿ والمتمـ، -المتعمق بتنظيـ جامعة العموـ والتكنولوجيا 0182

نة غشت س 32الموافق  0232جمادى الثانية عاـ  32المؤرخ في  321-12وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -
 منو، المعدؿ والمتمـ، 28يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا السيما المادة  3112

يناير سنة  21الموافق  0222ربيع األوؿ عاـ  08المؤرخ في  22-02وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي، 3102

 .3102ماي  37 و 01ضر اجتماع المجنة العممية لقسـ البيولوجيا الجزئية والخموية بتاريخ وبناء عمى محا -
  يقـــــــــرر

 

جمادى الثانية عاـ  2المؤرخ في  321-12مف المرسوـ التنفيذي رقـ  28: تطبيقا ألحكاـ المادة المادة األولى
ه، ييدؼ ىذا القرار إلى ، المعدؿ والمتمـ والمذكور أعال3112غشت سنة  32الموافق  0232

تحديد القائمة اإلسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ البيولوجيا الجزئية والخموية لكمية العمـو البيولوجية 
 ىواري بومديف. -بجامعة العموـ والتكنولوجيا

مية العموـ البيولوجية تحدد القائمة اإلسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ البيولوجيا الجزئية والخموية لك :3المـادة 
 ىواري بومديف بالجدوؿ الممحق بيذا القرار. -بجامعة العموـ والتكنولوجيا

ىواري  -التكويف ومدير جامعة العموـ والتكنولوجياو تكمف مديرة الدراسات لما بعد التدرج والبحث  :2المـادة 
مية لمتعميـ العالي والبحث العممي. بومديف، كل فيما يخصو، بتنفيذ ىذا القرار الذي ينشر في النشرة الرس
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 ممحق بالقرار يتضمن أعضاء المجنة العممية
 الصفة اإلسم والمقب

    رئيس المجنة العممية لقسـ البيولوجيا الجزئية والخموية أوصديق أوميدي حبيبة
 رئيس القسـ عادي بسالـ صونية

 أستاذ التعميـ العالي باكور رابح
 أستاذ التعميـ العالي حمودي تريكي يماني جميمة

 أستاذ التعميـ العالي لعرابة جباري فاطمة
 أستاذ التعميـ العالي طويل بوقفة شافية

 أستاذ محاضر صنف "أ"                     شريفي فاتح
 أستاذ مساعد قسـ "أ" وخالفة حاج ربيعة يمينةب

 أستاذ مساعد صنف "أ" رفا حياة
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء المجمس العممي ، 3102 أكتوبر 8مؤرخ في  801رقم  قرار
 ىواري بومدين -لكمية الكيمياء بجامعة العموم والتكنولوجيا

 

 التعميم العالي والبحث العممي، إن وزير
سبتمبر سنة  00 الموافق 0222 ذي القعدة عاـ 1المؤرخ في  203-02بمقتضى المرسـو الرئاسي رقـ  -

 والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة، 3102
غشت سنة  08الموافق  0212ذي القعدة عاـ  30المؤرخ في  301-82وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 ىواري بومديف وسيرىا، المعدؿ والمتمـ، -ظيـ جامعة العموـ والتكنولوجياالمتعمق بتن 0182

غشت سنة  32الموافق  0232جمادى الثانية عاـ  32المؤرخ في  321-12وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -
 منو، المعدؿ والمتمـ، 22يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا السيما المادة  3112

يناير سنة  21الموافق  0222ربيع األوؿ عاـ  08المؤرخ في  22-02تضى المرسوـ التنفيذي رقـ وبمق -
 الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي، 3102

 .3102جواف  21 و مايو 31وبناءا عمى محاضر اجتماع المجمس العممي لكمية الكيمياء بتاريخ  -
 يقـــــــــرر

 

جمادى الثانية عاـ  2المؤرخ في  321-12مف المرسوـ التنفيذي رقـ  22: تطبيقا ألحكاـ المادة المادة األولى 
، المعدؿ والمتمـ والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد 3112غشت سنة  32الموافق  0232

 اري بومديف.ىو  -القائمة اإلسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية الكيمياء بجامعة العموـ والتكنولوجيا
ىواري  -تحدد القائمة اإلسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية الكيمياء بجامعة العموـ والتكنولوجيا :3المـادة 

 بومديف بالجدوؿ الممحق بيذا القرار.
ىواري  -التكويف ومدير جامعة العموـ والتكنولوجياو تكمف مديرة الدراسات لما بعد التدرج والبحث  :2المـادة 

يخصو، بتنفيذ ىذا القرار الذي ينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.  ، كل فيمابومديف
            

  3102 أكتوبر 18 حرر بالجزائر في                                                                                           
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                     

 األستاذ دمحم مباركي                                                                            
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 ممحق بالقرار يتضمن أعضاء المجمس العممي
 الصفة اإلسم والمقب
    رئيس المجمس العممي لكمية الكيمياء عفير أرزقي
 عميد كمية الكيمياء شاطر دمحم

 نائب العميد مكمف بالدراسات خويدر عمي
 نائب العميد مكمفة بما بعد التدرج سعدي فاطمة
 رئيس قسـ الكيمياء والفيزياء النظرية شمغـو شعباف

 رئيس قسـ الكيمياء العضوية فوضيل شريف يزيد
 رئيس قسـ الكيمياء والفيزياء المواد الغير عضوية                     يف الديفعمارة س

 رئيس قسـ الكيمياء الجزئية بف عمورة أحمد
 رئيسة المجنة العممية لقسـ الكيمياء العضوية كورجاني نصيرة-تقريف

 يةرئيس المجنة العممية لقسـ الكيمياء والفيزياء المواد الغير عضو  بوفاتيت مخموؼ
 رئيس المجنة العممية لقسـ كيمياء الجزئيات فرفرة حفيظة
 رئيس المجنة العممية لقسـ الكيمياء الفيزياء والنظرية عفير أرزقي
 مديرة مخبر برامة عقيمة
 مدير مخبر طيبي كماؿ
 مدير مخبر طراري دمحم

 مدير مخبر أيت قاسي أحمد
 مدير مخبر بعمي وعمر عوامر

 مخبر مدير كرجوج حساف
 مديرة مخبر ومرالي وريدة

 مدير مخبر قرموش موالي حسف
 مديرة مخبر بوتمور باية

 مدير مخبر كسايسية زوبير
 مديرة مخبر قركوش زكية
 مدير مخبر معوش بوبكر
 مديرة مخبر رابية شريفة
 مديرة مخبر رباح حورية
 مدير مخبر جعدوف سعيد
 مدير مخبر سعدي عادؿ
 ثل األساتذة ذوي مصف االستاذية لقسـ الكيمياء والفيزياء المواد غير عضويةمم عمارة مراد
 ممثل االساتذة ذوي مصف االستاذية لقسـ كيمياء الجزئيات مترؼ فريد
 ممثمة األساتذة ذوي مصف االستاذية لقسـ الكيمياء العضوية بودارف ليندة
 يمياء والفيزياء النظريةممثل االساتذة ذوي مصف االستاذية لقسـ الك خميفي عيسى
 ممثل لألساتذة ذوي مصف االستاذية لقسـ كيمياء الجزئيات بوسالح نعيمة
 ممثل االساتذة المساعديف لمكمية تيجاني نبيمة
 مسؤوؿ المكتبة بيري بوسعد

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 مية ألعضاء المجنة العمميةيحدد القائمة اإلس، 3102 أكتوبر 8مؤرخ في  800رقم  قرار
 ىواري بومدين -لقسم الكيمياء والفيزياء النظرية لكمية الكيمياء بجامعة العموم والتكنولوجيا

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
سبتمبر سنة  00 الموافق 0222 ذي القعدة عاـ 1المؤرخ في  203-02بمقتضى المرسـو الرئاسي رقـ  -

 ييف أعضاء الحكومة،والمتضمف تع 3102
غشت سنة  08الموافق  0212ذي القعدة عاـ  30المؤرخ في  301-82وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 ىواري بومديف وسيرىا، المعدؿ والمتمـ، -المتعمق بتنظيـ جامعة العموـ والتكنولوجيا 0182

غشت سنة  32الموافق  0232 جمادى الثانية عاـ 32المؤرخ في  321-12وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -
 منو، المعدؿ والمتمـ، 28يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا السيما المادة  3112

يناير سنة  21الموافق  0222ربيع األوؿ عاـ  08المؤرخ في  22-02وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 العممي، الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث 3102

 عمى محاضر اجتماع المجنة العممية لقسـ الكيمياء والفيزياء النظرية. وبناء -
  يقـــــــــرر

 

جمادى الثانية عاـ  2المؤرخ في  321-12مف المرسوـ التنفيذي رقـ  28: تطبيقا ألحكاـ المادة المادة األولى
ييدؼ ىذا القرار إلى  ، المعدؿ والمتمـ والمذكور أعاله،3112غشت سنة  32الموافق  0232

تحديد القائمة اإلسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الكيمياء والفيزياء النظرية لكمية الكيمياء بجامعة 
 ىواري بومديف. -العموـ والتكنولوجيا

عمـو تحدد القائمة اإلسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الكيمياء والفيزياء لكمية الكيمياء بجامعة ال :3المـادة 
 ىواري بومديف بالجدوؿ الممحق بيذا القرار. -والتكنولوجيا

ىواري  -ومدير جامعة العموـ والتكنولوجيا والتكويفتكمف مديرة الدراسات لما بعد التدرج والبحث  :2المـادة 
ي. بومديف، كل فيما يخصو، بتنفيذ ىذا القرار الذي ينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العمم

            

  3102 أكتوبر 18 حرر بالجزائر في                                                                                           
 حث العممي وزير التعميم العالي والب                                                                                              

 األستاذ دمحم مباركي                                                                        
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 اء المجنة العمميةممحق بالقرار يتضمن أعض
 الصفة اإلسم والمقب
    رئيس المجنة العممية لقسـ الكيمياء والفيزياء النظرية عفير أرزقي
 رئيس القسـ شمغـو شعباف
 اذ التعميـ العاليأست مغزي حساف
 أستاذ التعميـ العالي حموتاف دليمة
 أستاذ محاضر قسـ "أ" خميفي عيسى
 أستاذ محاضر قسـ "أ" رخيس معمر

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 ة العمميةيحدد القائمة اإلسمية ألعضاء المجن، 3102 أكتوبر 8مؤرخ في  803رقم  قرار
 ىواري بومدين -لقسم الكيمياء العضوية لكمية الكيمياء بجامعة العموم والتكنولوجيا

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

سبتمبر سنة  00 الموافق 0222 ذي القعدة عاـ 1المؤرخ في  203-02بمقتضى المرسـو الرئاسي رقـ  -
 والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة، 3102

غشت سنة  08الموافق  0212ذي القعدة عاـ  30المؤرخ في  301-82المرسوـ التنفيذي رقـ  وبمقتضى -
 ىواري بومديف وسيرىا، المعدؿ والمتمـ، -المتعمق بتنظيـ جامعة العموـ والتكنولوجيا 0182

غشت سنة  32الموافق  0232جمادى الثانية عاـ  32المؤرخ في  321-12وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -
 منو، المعدؿ والمتمـ، 28يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا السيما المادة  3112

يناير سنة  21الموافق  0222ربيع األوؿ عاـ  08المؤرخ في  22-02وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي، 3102

 جتماع المجنة العممية لقسـ الكيمياء العضوية.وبناء عمى محاضر ا -
  يقـــــــــرر

 

جمادى الثانية عاـ  2المؤرخ في  321-12مف المرسوـ التنفيذي رقـ  28: تطبيقا ألحكاـ المادة المادة األولى
، المعدؿ والمتمـ والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى 3112غشت سنة  32الموافق  0232

إلسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الكيمياء العضوية لكمية الكيمياء بجامعة العمـو تحديد القائمة ا
 ىواري بومديف. -والتكنولوجيا

تحدد القائمة اإلسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الكيمياء العضوية لكمية الكيمياء بجامعة العمـو  :3المـادة 
 يذا القرار.ىواري بومديف بالجدوؿ الممحق ب -والتكنولوجيا

ىواري  -ومدير جامعة العموـ والتكنولوجيا والتكويفتكمف مديرة الدراسات لما بعد التدرج والبحث  :2المـادة 
بومديف، كل فيما يخصو، بتنفيذ ىذا القرار الذي ينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. 

            

  3102 أكتوبر 18 حرر بالجزائر في                                                                                           
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                               

 األستاذ دمحم مباركي                                                                        
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 ممحق بالقرار يتضمن أعضاء المجنة العممية
 الصفة اإلسم والمقب

    رئيس المجنة العممية لقسـ الكيمياء العضوية ني نصيرةكرجا-تقريف
 رئيس القسـ فضيل شريف يزيد

 أستاذ التعميـ العالي بداش ليمى
 أ"أستاذ محاضر قسـ " بودينة عمي
 أستاذ محاضر قسـ "ب" لعجي كيينة -سي أحمد

 أستاذ مساعد قسـ "أ" بف ترزي يمينة
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ



    3102-الثالثً الرابع                                                          سمٌة للتعلٌم العالً والبحث العلمً                            النشرة الر 126

 

 يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء المجنة العممية، 3102 أكتوبر 8مؤرخ في  802رقم  قرار
 ىواري بومدين -وجيالقسم كيمياء الجزئيات لكمية الكيمياء بجامعة العموم والتكنول

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
سػػػبتمبر سػػػػنة  00 الموافػػػق 0222 ذي القعػػػدة عػػػاـ 1المػػػؤرخ فػػػي  203-02بمقتضػػػى المرسػػػـو الرئاسػػػي رقػػػـ  -

 والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة، 3102
غشػػت سػػنة  08الموافػػق  0212ذي القعػػدة عػػاـ  30المػػؤرخ فػػي  301-82وبمقتضػػى المرسػػـو التنفيػػذي رقػػـ  -

 ىواري بومديف وسيرىا، المعدؿ والمتمـ، -المتعمق بتنظيـ جامعة العمـو والتكنولوجيا 0182

غشػت سػنة  32الموافق  0232جمادى الثانية عاـ  32المؤرخ في  321-12وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 منو، المعدؿ والمتمـ، 28يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا السيما المادة  3112

ينػػػاير سػػػنة  21الموافػػػق  0222ربيػػػع األوؿ عػػػاـ  08المػػػؤرخ فػػػي  22-02وبمقتضػػػى المرسػػػـو التنفيػػػذي رقػػػـ  -
 الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي، 3102

 وبناء عمى محاضر اجتماع المجنة العممية لقسـ كيمياء الجزئيات. -
 

  يقـــــــــرر
 

جمادى الثانية عاـ  2المؤرخ في  321-12مف المرسوـ التنفيذي رقـ  28: تطبيقا ألحكاـ المادة ولىالمادة األ 
، المعدؿ والمتمـ والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى 3112غشت سنة  32الموافق  0232

عة العمـو تحديد القائمة اإلسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ كيمياء الجزئيات لكمية الكيمياء بجام
 ىواري بومديف. -والتكنولوجيا

تحػػدد القائمػػة اإلسػػمية ألعضػػاء المجنػػة العمميػػة لقسػػـ كيميػػاء الجزئيػػات لكميػػة الكيميػػاء بجامعػػة العمػػـو  :3المـــادة 
 ىواري بومديف بالجدوؿ الممحق بيذا القرار. -والتكنولوجيا

ىػػػواري  -ومػػػدير جامعػػػة العمػػػـو والتكنولوجيػػػا يفوالتكػػػو تكمػػػف مػػػديرة الدراسػػػات لمػػػا بعػػػد التػػػدرج والبحػػػث  :2المــــادة 
            بومديف، كل فيما يخصو، بتنفيذ ىذا القرار الذي ينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحػث العممػي. 

  3102 أكتوبر 18 فيحرر بالجزائر                                                                                            
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                

 األستاذ دمحم مباركي                                                                         
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 ممحق بالقرار يتضمن أعضاء المجنة العممية
 الصفة اإلسم والمقب
 رئيس المجنة العممية لقسـ كيمياء الجزئيات   فرفرة حفيظة

 رئيس القسـ بف عبورة أحمد
 أستاذ التعميـ العالي مترؼ فريد

 أستاذ التعميـ العالي حاج حمو آسيا
 أستاذ محاضر قسـ "أ" بوسالح نعيمة
 أستاذ مساعد قسـ "أ" عروس نعيمة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم، 3102 أكتوبر 8مؤرخ في  802رقم  قرار
 بومدين ىواري  -لكمية الكيمياء بجامعة العموم والتكنولوجيا فيزياء المواد الغير عضوية-كيمياء

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 3103سبتمبر سنة  2 الموافق 0222 شواؿ عاـ 02المؤرخ في  237-03بمقتضى المرسـو الرئاسي رقـ  -

 والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
غشت سنة  08الموافق  0212ذي القعدة عاـ  30المؤرخ في  301-82وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 ىواري بومديف وسيرىا، المعدؿ والمتمـ، -المتعمق بتنظيـ جامعة العموـ والتكنولوجيا 0182

غشت سنة  32الموافق  0232جمادى الثانية عاـ  32المؤرخ في  321-12وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -
 دؿ والمتمـ،منو، المع 28يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا السيما المادة  3112

يناير سنة  21الموافق  0222ربيع األوؿ عاـ  08المؤرخ في  22-02وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي، 3102

 فيزياء المواد الغير عضوية.-وبناء عمى محاضر اجتماع المجنة العممية لقسـ كيمياء -
  يقـــــــــرر

 

جمادى الثانية عاـ  2المؤرخ في  321-12مف المرسوـ التنفيذي رقـ  28: تطبيقا ألحكاـ المادة دة األولىالما
، المعدؿ والمتمـ والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى 3112غشت سنة  32الموافق  0232

ضوية لكمية الفيزياء المواد الغير ع-تحديد القائمة اإلسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ كيمياء
 ىواري بومديف. -الكيمياء لجامعة العموـ والتكنولوجيا

الفيزياء المواد الغير عضوية لكمية الكيمياء -تحدد القائمة اإلسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ كيمياء :3المـادة 
 ىواري بومديف، بالجدوؿ الممحق بيذا القرار. -بجامعة العموـ والتكنولوجيا

ىواري  -ومدير جامعة العموـ والتكنولوجيا والتكويفمديرة الدراسات لما بعد التدرج والبحث  تكمف :2المـادة 
بومديف، كل فيما يخصو، بتنفيذ ىذا القرار الذي ينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. 

            

  3102 أكتوبر 18 حرر بالجزائر في                                                                                           
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                               

 األستاذ دمحم مباركي                                                                        
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 ممحق بالقرار يتضمن أعضاء المجنة العممية
 الصفة اإلسم والمقب

 فيزياء المواد الغير عضوية -ـ كيمياءرئيس المجنة العممية لقس بوفاتيت مخموؼ
 رئيس القسـ عمارة سيف الديف

 أستاذ التعميـ العالي كركوش زكية
 أستاذ محاضر قسـ "أ" كمو فريدة

 أستاذ محاضر قسـ "ب" جغري آسيا
 أستاذ مساعد قسـ "أ" تيجاني رحموني نبيمة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء المجمس العممي، 3102 أكتوبر 8مؤرخ في  801رقم  قرار
 ىواري بومدين -بجامعة العموم والتكنولوجيا لكمية الرياضيات

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
سبتمبر سنة  00 الموافق 0222 ذي القعدة عاـ 1المؤرخ في  203-02بمقتضى المرسـو الرئاسي رقـ  -

 والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة، 3102
غشت سنة  08الموافق  0212ذي القعدة عاـ  30المؤرخ في  301-82وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 ، ىواري بومديف وسيرىا، المعدؿ والمتمـ-المتعمق بتنظيـ جامعة العموـ والتكنولوجيا 0182

غشت سنة  32الموافق  0232جمادى الثانية عاـ  32المؤرخ في  321-12وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -
 منو، المعدؿ والمتمـ، 22يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا السيما المادة  3112

يناير سنة  21لموافق ا 0222ربيع األوؿ عاـ  08المؤرخ في  22-02وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي، 3102

 .3102جواف  1وبناء عمى محاضر اجتماع المجمس العممي لكمية الرياضيات بتاريخ  -
 

  يقـــــــــرر
 

الثانية عاـ جمادى  2المؤرخ في  321-12مف المرسوـ التنفيذي رقـ  22: تطبيقا ألحكاـ المادة المادة األولى
، المعدؿ والمتمـ والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى 3112غشت سنة  32الموافق  0232

ىواري  -تحديد القائمة اإلسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية الرياضيات بجامعة العموـ والتكنولوجيا
 بومديف.

ىواري  -ياضيات بجامعة العموـ والتكنولوجياتحدد القائمة اإلسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية الر  :3المـادة 
 بومديف، بالجدوؿ الممحق بيذا القرار.

ىواري  -ومدير جامعة العموـ والتكنولوجيا والتكويفتكمف مديرة الدراسات لما بعد التدرج والبحث  :2المـادة 
عالي والبحث العممي. بومديف، كل فيما يخصو، بتنفيذ ىذا القرار الذي ينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ ال

            

  3102 أكتوبر 18 حرر بالجزائر في                                                                                           
 تعميم العالي والبحث العممي وزير ال                                                                                              

 األستاذ دمحم مباركي                                                                        
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 بالقرار يتضمف أعضاء المجمس العمميممحق 
 الصفة اإلسم والمقب

 رئيس المجمس العممي لكمية الرياضيات  حرناف محند واعمر
 عميد كمية الرياضيات بوختالة كماؿ
 نائب العميد مكمف بما بعد التدرج سمري أحمد

 نائب العميد مكمف بالدراسات تاتشاؾ عبد القادر
 التحميل رئيس قسـ بف عبد هللا دمحم
 رئيس قسـ البحث العممي حمدي فيصل

 رئيسة قسـ اإلحتماالت واإلحصاء قسوة زىرة
 رئيس قسـ الجبر ونظرية األعداد رزاوي دمحم سالـ
 رئيسة المجنة العممية لقيـ اإلحتماالت واإلحصاء قربيف حفيظة
 رئيس المجنة العممية لقسـ التحميل بف مزاري دمحم



    3102-الثالثً الرابع                                                          سمٌة للتعلٌم العالً والبحث العلمً                            النشرة الر 129

 

 لمجنة العممية لقسـ الجبر ونظرية األعدادرئيس ا مماشة فتيحة
 رئيس المجنة العممية لقسـ البحث العممي عيدر مزياف
 مدير مخبر تنيو جماؿ
 مدير مخبر كسي أرزقي

 مدير مخبر جاب هللا خديجة
 مدير مخبر يثينة كماؿ

 مدير مخبر بف شريف فريد
 مدير مخبر بوشماخ إسمي
 مدير مخبر عباس منصف

 مدير مخبر مرادبوظيار 
 مدير مخبر موالي مصطفى
 ممثل األساتذة ذوي مصف األستاذية لقسـ التحميل كساب عمور

 ممثل األساتذة ذوي مصف األستاذية لقسـ التحميل عمي زياف طارؽ 
 ممثل األساتذة ذوي مصف األستاذية لقسـ اإلحتماالت واإلحصاء جدور دمحم

 مصف األستاذية لقسـ الجبر ونظرية األعداد ممثل األساتذة ذوي  بالغ عبد العزيز
 ممثل األساتذة ذوي مصف األستاذية لقسـ البحث العممي شرقي دمحم لميف
 ممثل األساتذة ذوي مصف األستاذية لقسـ البحث العممي مييوبي ميمود
 ممثل األساتذة المساعديف لمكمية قريسي طارؽ 
 ممثل األساتذة المساعديف لمكمية يقوني دمحم

 مسؤولة المكتبة أولماف طاوس
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء المجنة العممية ، 3102 أكتوبر 8مؤرخ في  807قرار رقم 
 ىواري بومدين -لقسم البحث العممي لكمية الرياضيات بجامعة العموم والتكنولوجيا

 

 لعممي،إن وزير التعميم العالي والبحث ا
سبتمبر سنة  00 الموافق 0222 ذي القعدة عاـ 1المؤرخ في  203-02بمقتضى المرسـو الرئاسي رقـ  -

 والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة، 3102
غشت سنة  08الموافق  0212ذي القعدة عاـ  30المؤرخ في  301-82وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 ىواري بومديف وسيرىا، المعدؿ والمتمـ، -لوجياالمتعمق بتنظيـ جامعة العموـ والتكنو  0182

غشت سنة  32الموافق  0232جمادى الثانية عاـ  32المؤرخ في  321-12وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -
 منو، المعدؿ والمتمـ، 28يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا السيما المادة  3112

يناير سنة  21الموافق  0222ربيع األوؿ عاـ  08المؤرخ في  22-02 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ -
 الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي، 3102

 .3102مايو  33وبناء عمى محضر اجتماع المجنة العممية لقسـ البحث العممي بتاريخ  -
 

  يقـــــــــرر
جمادى الثانية عاـ  2المؤرخ في  321-12رسوـ التنفيذي رقـ مف الم 28: تطبيقا ألحكاـ المادة المادة األولى

، المعدؿ والمتمـ والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد 3112غشت سنة  32الموافق  0232
القائمة اإلسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ البحث العممي لكمية الرياضيات لجامعة العمـو 

 ىواري بومديف. -والتكنولوجيا
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تحدد القائمة اإلسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ البحث العممي لكمية الرياضيات بجامعة العمـو  :3المـادة 
 ىواري بومديف، بالجدوؿ الممحق بيذا القرار. -والتكنولوجيا

ري ىوا -ومدير جامعة العموـ والتكنولوجيا والتكويفتكمف مديرة الدراسات لما بعد التدرج والبحث  :2المـادة 
بومديف، كل فيما يخصو، بتنفيذ ىذا القرار الذي ينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. 

            

  3102 أكتوبر 18 حرر بالجزائر في                                                                                           
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                               
 األستاذ دمحم مباركي                                                                        

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ممحق بالقرار يتضمن أعضاء المجنة العممية

 الصفة اإلسم والمقب
 رئيس المجنة العممية لقسـ البحث العممي  عيدر مزياف
 رئيس القسـ حمدي فيصل

 أستاذ التعميـ العالي موالي مصطفى
 ستاذ التعميـ العاليأ بوشماخ إسمي
 أستاذ التعميـ العالي شعباف جماؿ

 أستاذ مساعد قسـ "أ" شرقي دمحم أميف
 أستاذ محاضر قسـ "أ" سمري أحمد

 أستاذ مساعد قسـ "أ" بوتيش دمحم األميف
 أستاذ مساعد قسـ "أ" يقوني دمحم
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء المجنة العممية، 3102 توبرأك 8مؤرخ في  802رقم  قرار
 ىواري بومدين -بجامعة العموم والتكنولوجيا لقسم اإلحتماالت واإلحصاء لكمية الرياضيات

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
ر سنة سبتمب 00 الموافق 0222 ذي القعدة عاـ 1المؤرخ في  203-02بمقتضى المرسـو الرئاسي رقـ  -

 والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة، 3102
غشت سنة  08الموافق  0212ذي القعدة عاـ  30المؤرخ في  301-82وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 ىواري بومديف وسيرىا، المعدؿ والمتمـ، -المتعمق بتنظيـ جامعة العموـ والتكنولوجيا 0182

غشت سنة  32الموافق  0232جمادى الثانية عاـ  32ي المؤرخ ف 321-12وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -
 منو، المعدؿ والمتمـ، 28يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا السيما المادة  3112

يناير سنة  21الموافق  0222ربيع األوؿ عاـ  08المؤرخ في  22-02وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 التعميـ العالي والبحث العممي، الذي يحدد صالحيات وزير 3102

 .3102مايو  30وبناء عمى محضر اجتماع المجنة العممية لقسـ اإلحتماالت واإلحصاء بتاريخ  -
 

  يقـــــــــرر
 

جمادى الثانية عاـ  2المؤرخ في  321-12مف المرسوـ التنفيذي رقـ  28: تطبيقا ألحكاـ المادة المادة األولى
، المعدؿ والمتمـ والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى 3112غشت سنة  32الموافق  0232

تحديد القائمة اإلسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ اإلحتماالت واإلحصاء لكمية الرياضيات لجامعة 
 ىواري بومديف. -العموـ والتكنولوجيا
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حصػػاء لكميػػة الرياضػػيات بجامعػػة تحػػدد القائمػػة اإلسػػمية ألعضػػاء المجنػػة العمميػػة لقسػػـ اإلحتمػػاالت واإل :3المـــادة 
 ىواري بومديف، بالجدوؿ الممحق بيذا القرار. -العمـو والتكنولوجيا

ىػػػواري  -ومػػػدير جامعػػػة العمػػػـو والتكنولوجيػػػا والتكػػػويفتكمػػػف مػػػديرة الدراسػػػات لمػػػا بعػػػد التػػػدرج والبحػػػث  :2المــــادة 
 العالي والبحث العممي. سمية لمتعميـبومديف، كل فيما يخصو، بتنفيذ ىذا القرار الذي ينشر في النشرة الر 

 

  3102 أكتوبر 18 حرر بالجزائر في                                                                                           
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                  

 األستاذ دمحم مباركي                                                                            
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 ممحق بالقرار يتضمن أعضاء المجنة العممية
 الصفة اإلسم والمقب
 رئيسة المجنة العممية لقسـ اإلحتماالت واإلحصاء  قربيف حفيظة
 رئيس القسـ قسـو زىرة

 أستاذ محاضر قسـ "أ" تتشاؾ عبد القادر
 أستاذ التعميـ العالي جدور دمحم

 أستاذ محاضر قسـ "أ" جاب هللا حديجة
 أستاذ مساعد قسـ "أ" حي مصطفىيا

 أستاذ محاضر قسـ "أ" كرناف توفيق
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء المجنة العممية، 3102 أكتوبر 8مؤرخ في  808رقم  قرار
 ىواري بومدين -بجامعة العموم والتكنولوجيا لقسم التحميل لكمية الرياضيات

 

 زير التعميم العالي والبحث العممي،إن و 
سبتمبر سنة  00 الموافق 0222 ذي القعدة عاـ 1المؤرخ في  203-02بمقتضى المرسـو الرئاسي رقـ  -

 والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة، 3102
غشت سنة  08الموافق  0212ذي القعدة عاـ  30المؤرخ في  301-82وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 ىواري بومديف وسيرىا، المعدؿ والمتمـ، -بتنظيـ جامعة العموـ والتكنولوجيا والمتعمق 0182

غشت سنة  32الموافق  0232جمادى الثانية عاـ  32المؤرخ في  321-12وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -
 منو، المعدؿ والمتمـ، 28يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا السيما المادة  3112

يناير سنة  21الموافق  0222ربيع األوؿ عاـ  08المؤرخ في  22-02وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي، 3102

 .3102مايو  33وبناء عمى محضر اجتماع المجنة العممية لقسـ التحميل بتاريخ  -
 

  يقـــــــــرر
 

جمادى الثانية عاـ  2المؤرخ في  321-12مف المرسوـ التنفيذي رقـ  28ألحكاـ المادة  تطبيقا المادة األولى:
، المعدؿ والمتمـ والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى 3112غشت سنة  32الموافق  0232

تحديد القائمة اإلسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ التحميل لكمية الرياضيات لجامعة العمـو 
 ىواري بومديف. -جياوالتكنولو 

تحػػػػػدد القائمػػػػػة اإلسػػػػػمية ألعضػػػػػاء المجنػػػػػة العمميػػػػػة لقسػػػػػـ التحميػػػػػل لكميػػػػػة الرياضػػػػػيات بجامعػػػػػة العمػػػػػـو  :3المــــــادة 
 ىواري بومديف، بالجدوؿ الممحق بيذا القرار. -والتكنولوجيا
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ىػػػواري  -تكنولوجيػػػاومػػػدير جامعػػػة العمػػػـو وال والتكػػػويفتكمػػػف مػػػديرة الدراسػػػات لمػػػا بعػػػد التػػػدرج والبحػػػث  :2المــــادة 
بومديف، كل فيما يخصو، بتنفيذ ىذا القرار الذي ينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحػث العممػي. 

            

  3102 أكتوبر 18 حرر بالجزائر في                                                                                           
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                               

 األستاذ دمحم مباركي                                                                        
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 ممحق بالقرار يتضمن أعضاء المجنة العممية
 الصفة اإلسم والمقب

 رئيس المجنة العممية لقسـ التحميل  بف مزاي عبد الحميد
 رئيس القسـ بف عبد هللا دمحم
 العالي أستاذ التعميـ قصاب عمور
 أستاذ محاضر قسـ "أ" حبري بمخالد
 أستاذ محاضر قسـ "أ" رباح درار

 أستاذ مساعد قسـ "أ" بمغازي عبد الحكيـ
 أستاذ محاضر قسـ "أ" عينور عبد الحكيـ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 حث المسانييتضمن إنشاء وحدة البحث حول الب، 3102 أكتوبر 02مؤرخ في  831رقم  قرار
 وقضايا المغة العربية في الجزائر لدى مركز البحث العممي والتقني لتطوير المغة العربية

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، 0118غشت سنة  33الموافق  0201ربيع الثاني عاـ  31المؤرخ في  00-18بمقتضى القانوف رقـ  -

، 3113-0118اسي حوؿ البحث العممي والتطوير التكنولوجي المتضمف القانوف التوجييي والبرنامب الخم
 المعدؿ والمتمـ،

سبتمبر سنة  00 الموافق 0222 ذي القعدة عاـ 1المؤرخ في  203-02وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -
 والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة، 3102

ديسمبرسنة  02الموافق  0203 جمادى الثانية عاـ 2المؤرخ في  222-10وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 المتضمف إحداث مركز البحث العممي والتقني لتطوير المغة العربية، المعدؿ والمتمـ، ، 0110

أكتوبر سنة  20الموافق  0231رجب عاـ  30المؤرخ في  322-11وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 التطوير التكنولوجي سيرىا، الذي يحدد تنظيـ المجاف القطاعية الدائمة لمبحث العممي و ، 0111

، 0111نوفمبر سنة  07الموافق  0231شعباف عاـ  8المؤرخ في  312-11وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 منو، 30و 1الذي يحدد كيفيات إنشاء وحدات البحث وتنظيميا وسيرىا، السيما المادتاف 

نوفمبر سنة  32الموافق  0223اـ ذي الحجة ع 38المؤرخ في  217-00وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 الذي يحدد القانوف األساسي النموذجي لممؤسسة العمومية ذات الطابع العممي والتكنولوجي،، 3100

يناير سنة  21الموافق  0222ربيع األوؿ عاـ  08المؤرخ في  22-02وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 ث العممي،الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبح 3102

وبناء عمى رأي المجنة القطاعية الدائمة لمبحث العممي والتطوير التكنولوجي خالؿ دورتيا المنعقدة شير يونيو  -
 .3102سنة 

 

 يقـــــــــرر
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المؤرخ  312-11مف المرسوـ التنفيذي رقـ  30والمادة  1تطبيقا ألحكاـ الفقرة األولى مف المادة  المادة األولى:
والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى  0111نوفمبر سنة  07الموافق  0231شعباف عاـ  8في 

إنشاء وحدة البحث حوؿ البحث المساني وقضايا المغة العربية في الجزائر لدى مركز البحث العممي 
 والتقني لتطوير المغة العربية، تدعى في صمب النص "وحدة بحث".

 ورقمة.يكوف مقر وحدة البحث في والية  :3المـادة 
المؤرخ  312-11مف المرسوـ التنفيذي رقـ  7تتولى وحدة البحث زيادة عمى مياـ المحددة في المادة : 2المـادة 

 ، والمذكور أعاله، بما يأتي:0111نوفمبر  07الموافق  0231شعباف عاـ  8في 
خاصة ما تعمق محورة مختمف البحوث والدراسات التي أنجزت حوؿ قضايا المغة العربية في الجزائر، وب

منيا البحوث الميدانية التي تمس بشكل مباشر واقع تطور المغة العربية في المجتمع، مف أجل التوصل 
إلى نتائب ممموسة تستمد شرعيتيا مف اإلستعماؿ الفعمي لمغة مف خالؿ تتبع قضايا المغة العربية في 

 الجزائر مف منظور لساني أكاديمي يوفر صيغة عممية مرضية. 
 تتشكل وحدة البحث مف فرؽ البحث انتي ذكرىا: :2ادة المـ

 قسـ البحث: المسانيات والتداولية، -

 قسـ البحث: المسانيات وقضايا المصطمح والمعاجمية والترجمة. -

كل مف المدير العاـ لمبحث العممي والتطوير التكنولوجي ومدير مركز البحث العممي والتقني يكمف  :1المـادة 
بية، كل فيما يخصو بتنفيذ ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي لتطويرالمغة العر 
 والبحث العممي.

     
  3102 أكتوبر 02 حرر بالجزائر في                                                                                           

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                               
 األستاذ دمحم مباركي                                                                        
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يتضمف إنشاء طور التكويف لمحصوؿ عمى شيادة ، 3102 رأكتوب 14مؤرخ في  820رقـ  قرار
 الدراسات الطبية الخاصة في البيولوجيا الطبية

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، المتضمف 0120ديسمبر سنة  2الموافق  0210شواؿ عاـ  01المؤرخ في  321-20بمقتضى المرسوـ رقـ  -

 إحداث شيادة الدروس الطبية الخاصة، 

، 0183ديسػػمبر سػػنة  08الموافػػق  0212ربيػػع األوؿ عػػاـ  3المػػؤرخ فػػي  213-83وبمقتضػػى المرسػػـو رقػػـ  -
المتضمف تحديد شروط اإللتحاؽ بطور الدراسات الطبية الخاصة باألطبػاء والصػيادلة وجراحػي األسػناف المقيمػيف 

 وتنظيميا، 
سػػػبتمبر سػػػنة  00 الموافػػػق 0222 ـذي القعػػػدة عػػػا 1المػػػؤرخ فػػػي  203-02وبمقتضػػػى المرسػػػـو الرئاسػػػي رقػػػـ  -

 والذي يتضمف تعييف أعضاء الحكومة، 3102
، 3100جويمية سنة  2الموافق  0223المؤرخ في أوؿ شعباف عاـ  327-00وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 منو، 2المتضمف القانوف األساسي لممقيـ في العموـ الطبية والسيما المادة 
جػػػانفي سػػػنة  21الموافػػػق  0222ربيػػػع األوؿ عػػػاـ  08المػػػؤرخ فػػػي  22-02ـ وبمقتضػػػى المرسػػػـو التنفيػػػذي رقػػػ -

 الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي، ،3102
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، المتضػمف تنظػيـ امتحػاف النيػائي لمحصػوؿ عمػى 0183فيفػري سػنة  31/ـ المؤرخ في 21وبموجب القرار رقـ  -
 شيادة الدراسات الطبية المتخصصة،

، الػػذي يحػػدد قائمػػة ومحتػػوى مقػػاييس شػػيادات 0117أكتػػوبر سػػنة  33المػػؤرخ فػػي  013ار رقػػـ وبموجػػب القػػر  -
 الدراسات الطبية المتخصصة في العمـو الطبية،

، الػذي يتضػمف كيفيػات تنظػيـ الدراسػات فػي طػور 3101ديسػمبر سػنة  7المؤرخ فػي  211وبموجب القرار رقـ  -
 وتقييميا والتدرج فييا. التكويف لنيل شيادة الدراسات الطبية المتخصصة 

 

  ررــــــــقـي

 

ديسمبر سنة  2المؤرخ في  321-20تطبيقا ألحكاـ المادة األولى مف المرسـو التنفيذي رقـ  المادة األولى: 
المذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى إنشاء دور الدراسات في البيولوجيا الطبية مف أجل  0120

 ية الخاصة.الحصوؿ عمى شيادة الدراسات الطب
(، تشمل 1تحدد مدة التكويف في كل مف التخصصات الخمسة في البيولوجيا الطبية بخمس سنوات ) :3المادة 

 ( سنوات تتبع بتكويف اختياري في كل مف التخصصات التالية:  2جذع مشترؾ لمدة ثالثة )
 البيوكيمياء الطبية وعمـ الوراثة الجزيئية، -

 دـ،الييموبيولوجيا الطبية وحقف ال -

 عمـ المناعة الطبية، -

 عمـ الجراثيـ الطبية، -

 عمـ الطفيميات والفطريات الطبية. -

( في البيولوجيا الطبية عمى ثالثة مستويات، يحدد محتواه 1ينظـ التكويف في التخصصات الخمس ) :2المادة 
 ومدتو وكيفياتو في البرنامب الرسمي المرفق بيذا القرار:

 ( واحدة، 0ـو األساسية، سنة ): جذع مشترؾ في العم0المستوى  -

 (،3: جذع مشترؾ في البيولوجيا الطبية، سنتاف ) 3المستوى  -

 (.3: تكويف إختياري، سنتاف )2المستوى  -

يتضمف تكويف المقيميف تعميما نظريا وآخر تطبيقيا وتربصات عمى مستوى المراكز اإلستشفائية  :2المادة 
 ة.الجامعية أو مؤسسات الصحة العمومية المؤىم

 يتوج التكويف بشيادة الدراسات الطبية الخاصة في البيولوجيا الطبية، وتتضمف إحدى الشعب التالية: :1المادة 
 البيوكيمياء الطبية وعمـ الوراثة الجزيئية، -

 الييموبيولوجيا الطبية وحقف الدـ، -

 عمـ المناعة الطبية، -

 عمـ الجراثيـ الطبية، -

 عمـ الطفيميات والفطريات. -

تمغى جميع األحكاـ السابقة ليذا القرار المتعمقة بشيادة الدراسات الطبية الخاصة في التخصصات  :7المادة 
 التالية:
 البيولوجيا العيادية، -

 البيوكيمياء الطبية وعمـ الوراثة الجزيئية، -

 الييموبيولوجيا الطبية وحقف الدـ، -
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 عمـ المناعة الطبية، -

 عمـ الجراثيـ الطبية، -

 ات الطبية.عمـ الطفيميات والفطري -

: تكمف كل مف السيدة مديرة الدراسات لما بعد التدرج والبحث والتكويف والسادة عمداء كميات الطب، كل 2المادة 
 فيما يخصو، بتنفيذ ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

 

  3102 أكتوبر 02 حرر بالجزائر في                                                                                           
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                               

 األستاذ دمحم مباركي                                                                        
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 3102سبتمبر  21المؤرخ في  223يعدل ويتمم القرار رقم ، 3102 أكتوبر 21مؤرخ في  823رقم  قرار
 تشفائي جامعيالمتضمن فتح مسابقة عمى أساس اإلختبارات من أجل اإللتحاق برتبة أستاذ اس

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 3117يوليػػػو سػػػػنة  01الموافػػػق  0232جمػػػػادى الثانيػػػة عػػػاـ  01المػػػؤرخ فػػػي  12-17بمقتضػػػى األمػػػر رقػػػـ  -

 والمتضمف القانوف األساسي العاـ لموظيفة العمومية،

يتعمػػػق  0177نة يونيػػػو سػػػ 3الموافػػػق  0287صػػػفر عػػػاـ  03المػػػؤرخ فػػػي  021-77وبمقتضػػػى المرسػػػـو رقػػػـ  -
 بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تيـ وضعية الموظفيف، المعدؿ والمتمـ،

 سػػبتمبر سػػنة 00 الموافػػق 0222ذو القعػػدة عػػاـ  11المػػؤرخ فػػي  203-02وبمقتضػػى المرسػػـو الرئاسػػي رقػػـ  -
 والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة، 3102

مػػػايو سػػػنة  02الموافػػػق  0201ذي الحجػػػة عػػػاـ  02المػػػؤرخ فػػػي  023-11ذي رقػػػـ وبمقتضػػػى المرسػػػـو التنفيػػػ -
 المتعمق بإحداث نشرات رسمية لممؤسسات واإلدارات العمومية، 0111

مػػػايو سػػػنة  2 الموافػػػق 0231 ربيػػػع الثػػػاني عػػػاـ 32المػػػؤرخ فػػػي  031-18وبمقتضػػػى المرسػػػـو التنفيػػػذي رقػػػـ  -
 تاذ الباحث اإلستشفائي الجامعي،، المتضمف القانوف األساسي الخاص باألس3118

الػػػذي يحػػدد كيفيػػػات تنظػػيـ مسػػػابقات  3111نػػػوفمبر سػػنة  01وبمقتضػػى القػػرار الػػػوزاري المشػػترؾ المػػػؤرخ فػػي   -
اإللتحػػاؽ برتػػب أسػػتاذ مسػػاعد استشػػفائي جػػامعي، أسػػػتاذ محاضػػر استشػػفائي جػػامعي قسػػـ "أ" وأسػػتاذ استشػػػفائي 

 جامعي وسيرىا،

المتضػػػػمف فػػػػتح مسػػػػابقة عمػػػػى أسػػػػاس  3102سػػػػبتمبر  21المػػػػؤرخ فػػػػي  223قػػػػـ وبنػػػػاء عمػػػػى القػػػػرار الػػػػوزاري ر  -
 اإلختبارات مف أجل اإللتحاؽ برتبة أستاذ استشفائي جامعي.

صالح المستشفيات. -  وبعد التشاور مع السيد وزير الصحة والسكاف وا 

 

 ررـــــــــقــي

المذكورة أعاله كما يمي:  3102سبتمبر  21المؤرخ في  223: تعدؿ المادة الثانية مف القرار رقـ المادة األولى 
: يحدد عدد مناصب األساتذة اإلستشفائييف الجامعييف المطموب شغميا في إطار المسابقة 3المادة  »

( بعنواف الصحة العسكرية موزعة حسب 10( منصب منيـ منصب واحد )027مائة وستة وأربعوف )
 .«المرفق بيذا القرارالييكل اإلستشفائي الجامعي والتخصص طبقا لمممحق 

المذكورة أعاله كما يمي:    3102سبتمبر  21المؤرخ في  223تعدؿ المادة الرابعة مف القرار رقـ  :3المادة 
( يوما إبتداء مف تاريخ اإلشيار عف 21: يحدد تاريخ غمق التسجيالت لممسابقة بثالثيف )2المادة »

 .«المسابقة
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 كما يأتي: 3102سبتمبر  21المؤرخ في  223لوزاري رقـ : يعدؿ ويتمـ ممحق القرار ا2المادة 

 :(Chirurgie Générale) الجراحة العامة
  (Sce.Pr.BOUBAKEU)   ( بالمؤسسة اإلستشفائية الجامعية وىراف 10فتح منصب واحد ) -
  (CPMC) (Sce.Pr.GRABA)( بمركز بيار وماري كيري 10فتح منصب واحد ) -

 :( Chirurgie Cardio-vasculaire) جراحة القمب واألوعية

 (Sce.Pr.SOUILAMAS) ( بالمركز اإلستشفائي الجامعي مصطفى باشا10فتح منصب واحد ) -

 :  Pédiatrie)) طب األطفال

 (Sce.Pr.MERTANI) ( بالمركز اإلستشفائي الجامعي مصطفى باشا10فتح منصب واحد ) -

 :(Hématologie) عمم الدم

 تشفائي الجامعي بجاية( بالمركز اإلس10فتح منصب واحد ) -

 : ( Pathologie bucco-dentaire ) أمراض الفم واألسنان
 ( بالمركز اإلستشفائي الجامعي مصطفى باشا10فتح منصب واحد ) -

 : (Epidémiologie) طب األوبئة
 ( بالمركز الغستشفائي الجامعي قسنطينة10فتح منصب واحد ) -

 :) Pneumo-phtisiologie ) طب الرئة والصدر
 Pr.ZIDOUNI) (Sce ( بالمركز اإلستشفائي الجامعي بني مسوس10ؼ منصب واحد )حذ -

 

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

  3102 أكتوبر 30 حرر بالجزائر في                                                                                           
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                               

 األستاذ دمحم مباركي                                                                        
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 3102سبتمبر  21المؤرخ في  733يعدل ويتمم القرار رقم ، 3102 أكتوبر 21مؤرخ في  822رقم  قرار
 المتضمن فتح مسابقة عمى أساس اإلختبارات من أجل اإللتحاق برتبة أستاذ محاضر استشفائي جامعي قسم "أ"

 

 العممي، إن وزير التعميم العالي والبحث
 3117يوليو سنة  01الموافق  0232جمادى الثانية عاـ  01المؤرخ في  12-17بمقتضى األمر رقـ  -

 والمتضمف القانوف األساسي العاـ لموظيفة العمومية،

يتعمق  0177يونيو سنة  3الموافق  0287صفر عاـ  03المؤرخ في  021-77وبمقتضى المرسوـ رقـ  -
 الطابع التنظيمي أو الفردي التي تيـ وضعية الموظفيف، المعدؿ والمتمـ،بتحرير ونشر بعض القرارات ذات 

 سبتمبر سنة 00 الموافق 0222ذو القعدة عاـ  11المؤرخ في  203-02وبمقتضى المرسـو الرئاسي رقـ  -
 والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة، 3102

مايو سنة  02الموافق  0201ذي الحجة عاـ  02المؤرخ في  023-11وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 المتعمق بإحداث نشرات رسمية لممؤسسات واإلدارات العمومية، 0111

مايو سنة  2 الموافق 0231 ربيع الثاني عاـ 32المؤرخ في  031-18وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 ، المتضمف القانوف األساسي الخاص باألستاذ الباحث اإلستشفائي الجامعي،3118
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الذي يحدد كيفيات تنظيـ مسابقات  3111نوفمبر سنة  01ار الوزاري المشترؾ المؤرخ في وبمقتضى القر  -
اإللتحاؽ برتب أستاذ مساعد استشفائي جامعي، أستاذ محاضر استشفائي جامعي قسـ "أ" وأستاذ استشفائي 

 جامعي وسيرىا،

مسابقة عمى أساس المتضمف فتح  3102سبتمبر  21المؤرخ في  222وبناء عمى القرار الوزاري رقـ  -
 اإلختبارات مف أجل اإللتحاؽ برتبة أستاذ محاضر استشفائي جامعي قسـ "أ".

صالح المستشفيات. -  وبعد التشاور مع السيد وزير الصحة والسكاف وا 
  
 ررــــــيق

يمي: المذكورة أعاله كما  3102سبتمبر  21المؤرخ في  222تعدؿ المادة الثانية مف القرار رقـ : المادة األولى 
: يحدد عدد مناصب األساتذة المحاضريف اإلستشفائييف الجامعييف قسـ "أ" المطموب شغميا 3المادة  »

( بعنواف الصحة 10( منصب منيـ واحد خمسوف )111في إطار المسابقة خمسمائة وخمسوف )
 .«العسكرية موزعة حسب الييكل اإلستشفائي الجامعي والتخصص طبقا لمممحق المرفق بيذا القرار

المذكورة أعاله كما يمي:    3102سبتمبر  21المؤرخ في  223تعدؿ المادة الرابعة مف القرار رقـ  :3المادة 
( يوما إبتداء مف تاريخ اإلشيار عف 21: يحدد تاريخ غمق التسجيالت لممسابقة بثالثيف )2المادة »

 .«المسابقة

 

وتحرر كما يأتي:            3102سبتمبر  21رخ في المؤ  222: تعدؿ المادة الثالثة مف القرار رقـ 3المادة 
: تفتح المسابقة لإللتحاؽ برتبة أستاذ محاضر إستشفائي جامعي قسـ "أ" لممترشحيف الذيف 2المادة »

يثبتوف شرط الشيادة لإللتحاؽ برتبة أستاذ محاضر إستشفائي جامعي قسـ "ب" عند تاريخ إمضاء ىذا 
 .«القرار

 كما يأتي: 3102سبتمبر  21المؤرخ في  222ممحق القرار الوزاري رقـ  يعدؿ ويتمـ: 2المادة 

 :(Chirurgie Générale) الجراحة العامة
  ( بالمركز اإلستشفائي الجامعي بني مسوس10فتح منصب واحد ) -
 ( بالمركز اإلستشفائي الجامعي باب الواد13فتح منصباف ) -

 (Sce.Pr.GRABA  (CPMC)( بمركز بيار وماري كيري 10فتح منصب واحد ) -

 :(Chirurgie Urologique) جراحة المسالك البولية

 ( بالمركز اإلستشفائي الجامعي باب الواد13فتح منصباف ) -

 : ( (Chirurgie Orthopédique جراحة العظام

 ( بالمركز اإلستشفائي الجامعي باب الواد10فتح منصب واحد ) -

 : ( (Chirurgie Plastique الجراحة البالستيكية

 وىراف ( بالمركز اإلستشفائي الجامعي10فتح منصب واحد ) -

 :  Pédiatrie)) طب األطفال

 (Sce.Pr.MERTANI) ( بالمركز اإلستشفائي الجامعي مصطفى باشا10فتح منصب واحد ) -

 ( بالمؤسسة اإلستشفائية المتخصصة األمير عبد القادر وىراف10فتح منصب واحد ) -

 :  Cardiologie)) طب القمب

 (Sce.A1) ( بالمركز اإلستشفائي الجامعي مصطفى باشا10منصب واحد )فتح  -
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 :  ORL)) طب األنف واألذن والحنجرة

  ( بالمركز اإلستشفائي الجامعي بني مسوس10فتح منصب واحد ) -

 :) Pneumo-phtisiologie)  طب الرئة والصدر
 Pr.DOUAGUI) (Sce ( بالمركز اإلستشفائي الجامعي بني مسوس10فتح منصب واحد ) -

 :) Ophtalmologie)  طب العيون 

 ( بالمؤسسة اإلستشفائية المتخصصة في طب العيوف وىراف10فتح منصب واحد ) -

 :) Radiologie)  عمم األشعة

 ( بالمؤسسة اإلستشفائية المتخصصة آيت إدير10فتح منصب واحد ) -

 :) Médecine Interne)  الطب الداخمي

 ستشفائي الجامعي مصطفى باشا( بالمركز اإل10فتح منصب واحد ) -

 :) Médecine légale)  الطب الشرعي

 ( بالمركز اإلستشفائي الجامعي بني مسوس10فتح منصب واحد ) -

 :) Microbiologie)  ميكروبيولوجيا

 ) IPA( بمعيد باستور ) 10فتح منصب واحد ) -

 :) Chimie Analytique)  الكيمياء التحميمية

 مية الطب جامعة البميدة( بمخبر ك10فتح منصب واحد ) -

 :) Biochimie)  بيوكيمياء

  (CPMC)( بمخبر عمـ اليرمونات بمركز بيار وماري كيري 10فتح منصب واحد ) -

  (CPMC)( بمخبر البيوكيمياء بمركز بيار وماري كيري 10حذؼ منصب واحد ) -

 :) faciale-Chirurgie Maxillo (جراحة الفمك والوجو 
 ف الصحة العسكرية( بعنوا10فتح منصب واحد ) -

 

 : ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.1المادة 
  3102 أكتوبر 30 حرر بالجزائر في                                                                                           

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                               
 األستاذ دمحم مباركي                                                                        
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يحدد القائمة اإلسمية، 3102 أكتوبر 21مؤرخ في  822رقم  قرار
 ألعضاء مجمس إدارة جامعة معسكر

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 سبتمبر سنة 00 الموافق 0222ذي القعدة عاـ  11المؤرخ في  203-02بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة، 3102
غشت سنة  32الموافق  0232جمادى الثانية عاـ  32في المؤرخ  321-12وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

 منو، 03الذي يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدؿ والمتمـ، السيما المادة  ،3102

 3111يناير سنة  2الموافق  0221محـر عاـ  2المؤرخ في  03-11وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 منو، 3عسكر المعدؿ والمتمـ، السيما المادة والمتضمف إنشاء جامعة م
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يناير سنة  21الموافق  0222ربيع األوؿ عاـ  08المؤرخ في  22-02وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي. ،3102

 

 ررـــــــيق
 

جمادى الثانية عاـ  32المؤرخ في  321-12تنفيذي رقـ مف المرسوـ ال 03تطبيقا ألحكاـ المادة  :المادة األولى
، المعدؿ والمتمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى 3112غشت سنة  32الموافق  0232

 تحديد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس إدارة جامعة معسكر.
 لممحق ليذا القرار.تحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس إدارة جامعة معسكر في الجدوؿ ا :3المادة 

 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. :2المادة 
  3102 أكتوبر 30 حرر بالجزائر في                                                                                           

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                               
 األستاذ دمحم مباركي                                                                        

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 قائمة أعضاء مجمس إدارة جامعة معسكر

 األعضاء المعينون  -0

 القطاع الصفة اإلسم والمقب
 ممثل وزير التعميـ العالي والبحث العممي رئيس تو عبد الناصر -
 ممثل الوزير المكمف بالمالية عضو زبوج دمحم -
 الوزير المكمف بالتربية الوطنيةممثل  عضو بقمي نوار -
 ممثل الوزير المكمف بالتكويف والتعميـ المينييف عضو قاسمي عبد الرحماف -
 ممثل الوزير المكمف بالعمل والتشغيل والضماف اإلجتماعي عضو مشتى بشير  -
 ممثل السمطة المكمفة بالوظيفة العمومية عضو قدور شريف دمحم -
 لمكمف بالعدؿ حافظ األختاـممثل الوزير ا عضو موالي أحمد -
 ممثل الوزير المكمف بالتجارة عضو غشاـ فريد -
 ممثل الوزير المكمف بالتنمية الصناعية وترقية اإلستثمار عضو خمدوف عبد الرحيـ -
 ممثل الوزير المكمف بالتييئة العمرانية والبيئة عضو مخموفي أماؿ -
 نمية الريفيةممثل الوزير المكمف بالفالحة والت عضو لعربي خالد -
 ممثل الوزير المكمف بالموارد المائية عضو رشيس مراد -
صالح المستشفيات عضو قويدر وليد -  ممثل الوزير المكمف بالصحة والسكاف وا 
 ممثل الوالي عضو خروبي عبد الكريـ -

 

 األعضاء المنتخبون  -3

 القطاع الصفة اإلسم والمقب
 العمـو اإلجتماعية واإلنسانية ممثل منتخب عف األساتذة لكمية عضو بمبشير عمر -
 ممثل منتخب عف سممؾ األساتذة المساعديف عضو بمميموف عبد النور -
 ممثل منتخب عف سممؾ األساتذة المساعديف عضو بف جفاؿ عبد هللا -
 ممثل منتخب عف الموظفيف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات عضو ىواري سيد أحمد -
 عف الموظفيف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدماتممثل منتخب  عضو شويرؼ مختار -
 ممثل منتخب عف الطمبة عضو حبيب صادؽ -
 ممثل منتخب عف الطمبة عضو بمعباس أحمد -

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ



    3102-الثالثً الرابع                                                          سمٌة للتعلٌم العالً والبحث العلمً                            النشرة الر 140

 

، 3100مارس سنة  07المؤرخ في  027يعدل القرار رقم ، 3102أكتوبر  32مؤرخ في  821رقم  قرار
 اء مخابر بحث ضمن بعض مؤسسات التعميم العالي، المعدلالمتضمن إنش

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
سػػػبتمبر سػػػػنة  00الموافػػػػق  0222ذو القعػػػػدة عػػػاـ  1المػػػػؤرخ فػػػي  203-02بمقتضػػػى المرسػػػـو الرئاسػػػػي رقػػػـ  -

 ، والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،3102
أكتػػػػوبر سػػػػنة  20الموافػػػػق  0231رجػػػػب عػػػػاـ  30فػػػػي المػػػػؤرخ  322-11وبمقتضػػػػى المرسػػػػـو التنفيػػػػذي رقػػػػـ  -

 ، والذي يحدد تنظيـ المجاف القطاعية الدائمة لمبحث العممي والتطوير التكنولوجي وسيرىا،0111
أكتػػػػوبر سػػػػنة  20الموافػػػػق  0231رجػػػػب عػػػػاـ  30المػػػػؤرخ فػػػػي  322-11وبمقتضػػػػى المرسػػػػـو التنفيػػػػذي رقػػػػـ  -

 منو، 2 ظيمو وسيره، ال سيما المادة، والذي يحدد قواعد إنشاء مخبر البحث وتن0111
أوت سػنة  32الموافػق  0232جمػادى الثانيػة عػاـ  32المػؤرخ فػي  321-12وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقػـ  -

 ، والذي يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدؿ والمتمـ،3112
، 3111أوت سػنة  07الموافػق  0237عػاـ  رجػب 00المؤرخ فػي  311-11وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 والذي يحدد مياـ المركز الجامعي والقواعد الخاصة بتنظيمو وسيره،
ديسػػمبر سػػنة  31الموافػػق  0237ذو القعػػدة عػػاـ  32المػػؤرخ فػػي  111-11وبمقتضػػى المرسػػـو التنفيػػذي رقػػـ  -

 سيرىا،، والذي يحدد مياـ المدرسة خارج الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا و 3111
جػػػانفي سػػػنة  21الموافػػػق  0222ربيػػػع األوؿ عػػػاـ  08المػػػؤرخ فػػػي  22-02وبمقتضػػػى المرسػػػـو التنفيػػػذي رقػػػـ  -

 ، والذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،3102
، والمتضػػػمف القائمػػػة االسػػػمية ألعضػػػاء المجنػػػة 3111يونيػػػو سػػػنة  33المػػػؤرخ فػػػي  023وبمقتضػػػى القػػػرار رقػػػـ  -

 الدائمة لمبحث العممي والتطوير التكنولوجي لوزارة التعميـ العالي والبحث العممي، المعدؿ والمتمـ،القطاعية 
، والمتضػػمف إنشػػاء مخػػابر بحػػث ضػػمف بعػػض 3100مػػارس سػػنة  07المػػؤرخ فػػي  027وبمقتضػػى القػػرار رقػػـ  -

 مؤسسات التعميـ العالي، المعدؿ،
ممي والتطوير التكنولوجي لػوزارة التعمػيـ العػالي والبحػث العممػي وبناء عمى رأي المجنة القطاعية الدائمة لمبحث الع -

 ،3101في دورتيا المنعقدة في 
 وبناء عمى اقتراح مدراء مؤسسات التعميـ العالي.  -

 ررــــــــــيق
 

، المعػدؿ، والمػذكور أعػاله، كمػا 3100مػارس سػنة  07المػؤرخ فػي  027يعػدؿ الممحػق بػالقرار رقػـ  المادة األولى:
 حدد في الممحق بيذا القرار.ىو م

 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.: 3المادة 
  3102 أكتوبر 32 حرر بالجزائر في                                                                                           

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                
 األستاذ دمحم مباركي                                                                         

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ممحق القرار المتضمن إنشاء مخابر بحث ضمن مؤسسات التعميم العالي

 

 :0جامعة البميدة 
 مخبر الفيزياء األساسية والتطبيقية، -     
 مخبر الطائرات الموجية، -    

 

 :3جامعة البميدة 
 سيير الموارد البشرية والتنمية المستدامة،مخبر المقاولة، ت -   
 مخبر التنمية االقتصادية والبشرية في الجزائر، -   

 ...."(......................................والباقي بدون تغيير................................)"............
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، 3101مارس سنة  31المؤرخ في  12يعدل القرار رقم ، 3102أكتوبر  32مؤرخ في  827رقم  قرار
 المتضمن إنشاء مخابر بحث ضمن بعض مؤسسات التعميم العالي، المعدل

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
سبتمبر سنة  00الموافق  0222ذو القعدة عاـ  1المؤرخ في  203-02بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 ، والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،3102
أكتوبر سنة  20الموافق  0231رجب عاـ  30المؤرخ في  322-11قتضى المرسوـ التنفيذي رقـ وبم -

 ، والذي يحدد تنظيـ المجاف القطاعية الدائمة لمبحث العممي والتطوير التكنولوجي وسيرىا،0111
أكتوبر سنة  20الموافق  0231رجب عاـ  30المؤرخ في  322-11وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 منو، 2 ، والذي يحدد قواعد إنشاء مخبر البحث وتنظيمو وسيره، ال سيما المادة0111
أوت سنة  32الموافق  0232جمادى الثانية عاـ  32المؤرخ في  321-12وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 ، والذي يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدؿ والمتمـ،3112
، 3111أوت سنة  07الموافق  0237رجب عاـ  00المؤرخ في  311-11سوـ التنفيذي رقـ وبمقتضى المر  -

 والذي يحدد مياـ المركز الجامعي والقواعد الخاصة بتنظيمو وسيره،
ديسمبر سنة  31الموافق  0237ذو القعدة عاـ  32المؤرخ في  111-11وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 خارج الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، ، والذي يحدد مياـ المدرسة3111
جانفي سنة  21الموافق  0222ربيع األوؿ عاـ  08المؤرخ في  22-02وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 ، والذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،3102
القائمة االسمية ألعضاء المجنة  ، والمتضمف3111يونيو سنة  33المؤرخ في  023وبمقتضى القرار رقـ  -

 القطاعية الدائمة لمبحث العممي والتطوير التكنولوجي لوزارة التعميـ العالي والبحث العممي، المعدؿ والمتمـ،
، والمتضمف إنشاء مخابر بحث ضمف بعض 3101مارس سنة  31المؤرخ في  12وبمقتضى القرار رقـ  -

 مؤسسات التعميـ العالي، المعدؿ،
 02ى رأي المجنة القطاعية الدائمة لمبحث العممي والتطوير التكنولوجي، خالؿ دورتيا المنعقدة بتاريخ وبناء عم -

 ،3111جواف  08و
 وبناء عمى اقتراح مدراء مؤسسات التعميـ العالي، -

 ررــــــــــيق
ر أعػاله، كمػا ، المعػدؿ، والمػذكو 3101مػارس سػنة  31المؤرخ فػي  12يعدؿ الممحق بالقرار رقـ  المادة األولى:

 ىو محدد في الممحق بيذا القرار.
 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.: 3المادة 
  3102 أكتوبر 32 حرر بالجزائر في                                                                                           

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                               
 األستاذ دمحم مباركي                                                                        

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ممحق القرار المتضمن إنشاء مخابر بحث ضمن مؤسسات التعميم العالي

 :0جامعة البميدة 
 مخبر عمـو الطيراف، -   

 

 :3جامعة البميدة 
 والعامة، مخبر الدراسات المسانية النظرية والتطبيقية العربية -   

 

 ........"................................) والباقي بدوف تغيير(......................................"................
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 ، 3118جوان سنة  01المؤرخ في  18يعدل القرار رقم ، 3102أكتوبر  32مؤرخ في  822رقم  قرار
 لتعميم العاليا المتضمن إنشاء مخابر بحث ضمن بعض مؤسسات

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 سػبتمبر سػػنة 00الموافػق  0222ذو القعػدة عػػاـ  1المػؤرخ فػػي  203-02بمقتضػى المرسػػـو الرئاسػي رقػػـ  -

 ، والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،3102
سػػػنة أكتػػػوبر  20الموافػػػق  0231رجػػػب عػػػاـ  30المػػػؤرخ فػػػي  322-11وبمقتضػػػى المرسػػػـو التنفيػػػذي رقػػػـ  -

 ، والذي يحدد تنظيـ المجاف القطاعية الدائمة لمبحث العممي والتطوير التكنولوجي وسيرىا،0111
أكتػػػوبر سػػػنة  20الموافػػػق  0231رجػػػب عػػػاـ  30المػػػؤرخ فػػػي  322-11وبمقتضػػػى المرسػػػـو التنفيػػػذي رقػػػـ  -

 منو، 2 ، والذي يحدد قواعد إنشاء مخبر البحث وتنظيمو وسيره، ال سيما المادة0111
أوت سػنة  32الموافػق  0232جمادى الثانية عاـ  32المؤرخ في  321-12قتضى المرسوـ التنفيذي رقـ وبم -

 ، والذي يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدؿ والمتمـ،3112
، 3111أوت سنة  07الموافق  0237رجب عاـ  00المؤرخ في  311-11وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 لذي يحدد مياـ المركز الجامعي والقواعد الخاصة بتنظيمو وسيره،وا
ديسػمبر سػنة  31الموافػق  0237ذو القعػدة عػاـ  32المػؤرخ فػي  111-11وبمقتضى المرسوـ التنفيػذي رقػـ  -

 ، والذي يحدد مياـ المدرسة خارج الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا،3111
جػػانفي سػػنة  21الموافػػق  0222ربيػػع األوؿ عػػاـ  08المػػؤرخ فػػي  22-02وبمقتضػػى المرسػػـو التنفيػػذي رقػػـ  -

 ، والذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،3102
، والمتضػػمف القائمػػة االسػػمية ألعضػػاء المجنػػة 3111يونيػػو سػػنة  33المػػؤرخ فػػي  023وبمقتضػػى القػػرار رقػػـ  -

 وجي لوزارة التعميـ العالي والبحث العممي،القطاعية الدائمة لمبحث العممي والتطوير التكنول
، والمتضػػمف إنشػػاء مخػػابر بحػػث ضػػمف بعػػض 3118جػػواف سػػنة  01المػػؤرخ فػػي  18وبمقتضػػى القػػرار رقػػـ  -

 مؤسسات التعميـ العالي،
وبناء عمى رأي المجنة القطاعية الدائمة لمبحث العممي والتطوير التكنولوجي لوزارة التعميـ العالي والبحث العممي  -

 ،3118فيفري  17و  12ؿ دورتيا األولى المنعقدة أياـ خال
 وبناء عمى اقتراح مدراء مؤسسات التعميـ العالي. -

 ررــــــــيق
، والمذكور أعاله، كمػا ىػو محػدد 3118جواف سنة  01المؤرخ في  18يعدؿ الممحق بالقرار رقـ المادة األولى: 

 في الممحق بيذا القرار.
 في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. ينشر ىذا القرار: 3المادة 
  3102 أكتوبر 32 حرر بالجزائر في                                                                                           

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                               
 األستاذ دمحم مباركي                                                                        

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ممحق القرار المتضمن إنشاء مخابر بحث ضمن مؤسسات التعميم العالي

 :0جامعة البميدة 
 ال يوجد مخبر، -     

 

 :3جامعة البميدة 
 مخبر البحث حوؿ اإلبداع وتغير المنظمات والمؤسسات، -   

 ...........".........................................................) والباقي بدوف تغيير(.........".........
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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، 3112أكتوبر سنة  32المؤرخ في  022يعدل القرار رقم ، 3102أكتوبر  32مؤرخ في  828رقم  قرار
 المتضمن إنشاء مخابر بحث ضمن بعض مؤسسات التعميم العالي.

 

 ،إن وزير التعميم العالي والبحث العممي
 سبتمبر سنة 00الموافق  0222ذو القعدة عاـ  1المؤرخ في  203-02بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 ، والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،3102
أكتوبر سنة  20الموافق  0231رجب عاـ  30المؤرخ في  322-11وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 لمبحث العممي والتطوير التكنولوجي وسيرىا،، والذي يحدد تنظيـ المجاف القطاعية الدائمة 0111
أكتوبر سنة  20الموافق  0231رجب عاـ  30المؤرخ في  322-11وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 منو، 2 ، والذي يحدد قواعد إنشاء مخبر البحث وتنظيمو وسيره، ال سيما المادة0111
أوت سنة  32الموافق  0232الثانية عاـ  جمادى 32المؤرخ في  321-12وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 ، والذي يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدؿ والمتمـ،3112
، 3111أوت سنة  07الموافق  0237رجب عاـ  00المؤرخ في  311-11وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 و وسيره،والذي يحدد مياـ المركز الجامعي والقواعد الخاصة بتنظيم
ديسمبر سنة  31الموافق  0237ذو القعدة عاـ  32المؤرخ في  111-11وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 ، والذي يحدد مياـ المدرسة خارج الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا،3111
نفي سنة جا 21الموافق  0222ربيع األوؿ عاـ  08المؤرخ في  22-02وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 ، والذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،3102
، والمتضمف القائمة االسمية ألعضاء المجنة 3111يونيو سنة  33المؤرخ في  023وبمقتضى القرار رقـ  -

 القطاعية الدائمة لمبحث العممي والتطوير التكنولوجي لوزارة التعميـ العالي والبحث العممي،
، والمتضمف إنشاء مخابر بحث ضمف بعض 3112أكتوبر سنة  32المؤرخ في  022قرار رقـ وبمقتضى ال -

 مؤسسات التعميـ العالي، 
وبناء عمى رأي المجنة القطاعية الدائمة لمبحث العممي والتطوير التكنولوجي لوزارة التعميـ العالي والبحث العممي  -

 ،3112يمية جو  02و  01المنعقدة أياـ  3112خالؿ دورتيا الثانية 
 وبناء عمى اقتراح مدراء مؤسسات التعميـ العالي.  -

  ررــــــــيق
، والمذكور أعاله، كما ىو 3112أكتوبر سنة  32المؤرخ في  022يعدؿ الممحق بالقرار رقـ  المادة األولى:

 محدد في الممحق بيذا القرار.
 البحث العممي.ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي و : 3المادة 
  3102 أكتوبر 32 حرر بالجزائر في                                                                                           

 ث العممي وزير التعميم العالي والبح                                                                                              
 األستاذ دمحم مباركي                                                                        

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 اء مخابر بحث ضمن مؤسسات التعميم العاليممحق القرار المتضمن إنش

 :0جامعة البميدة 
 مخبر النمذجة وتطوير خوارزميات البحث العممي، -   

 

 :3جامعة البميدة 
 ال يوجد مخبر، -   

 ......"..) والباقي بدوف تغيير(........................................................................."
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 ،3117يونيو سنة  37المؤرخ في  11يعدل القرار رقم ، 3102أكتوبر  32مؤرخ في  821رقم  قرار
 الي، المعدلالتعميم الع المتضمن إنشاء مخابر بحث ضمن بعض مؤسسات

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 سبتمبر سنة 00الموافق  0222ذو القعدة عاـ  1المؤرخ في  203-02بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 ، والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،3102

 أكتوبر سنة 20الموافق  0231رجب عاـ  30المؤرخ في  322-11وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 ، والذي يحدد تنظيـ المجاف القطاعية الدائمة لمبحث العممي والتطوير التكنولوجي وسيرىا،0111

أكتوبر سنة  20الموافق  0231رجب عاـ  30المؤرخ في  322-11وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 منو، 2 ، والذي يحدد قواعد إنشاء مخبر البحث وتنظيمو وسيره، ال سيما المادة0111

أوت سنة  32الموافق  0232جمادى الثانية عاـ  32المؤرخ في  321-12ى المرسوـ التنفيذي رقـ وبمقتض -
 ، والذي يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدؿ والمتمـ،3112

، 3111أوت سنة  07الموافق  0237رجب عاـ  00المؤرخ في  311-11وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 يحدد مياـ المركز الجامعي والقواعد الخاصة بتنظيمو وسيره، والذي

ديسمبر سنة  31الموافق  0237ذو القعدة عاـ  32المؤرخ في  111-11وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 ، والذي يحدد مياـ المدرسة خارج الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا،3111

جانفي سنة  21الموافق  0222ربيع األوؿ عاـ  08المؤرخ في  22-02وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 ، والذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،3102

، والمتضمف القائمة االسمية ألعضاء المجنة 3111يونيو سنة  33المؤرخ في  023وبمقتضى القرار رقـ  -
 لوزارة التعميـ العالي والبحث العممي، القطاعية الدائمة لمبحث العممي والتطوير التكنولوجي

، والمتضمف إنشاء مخابر بحث ضمف بعض 3117جواف سنة  37المؤرخ في  11وبمقتضى القرار رقـ  -
 مؤسسات التعميـ العالي، المعدؿ، 

ممي وبناء عمى رأي المجنة القطاعية الدائمة لمبحث العممي والتطوير التكنولوجي لوزارة التعميـ العالي والبحث الع -
 ،3117مارس  33، و 30، 02، 02المنعقدة أياـ  3117خالؿ دورتيا 

 وبناء عمى اقتراح مدراء مؤسسات التعميـ العالي. -
 ررــــــــــيق

، المعدؿ، والمذكور أعاله، كما 3117يونيو سنة  37المؤرخ في  11يعدؿ الممحق بالقرار رقـ  المادة األولى:
 ىو محدد في الممحق بيذا القرار.

 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.: 3مادة ال
  3102 أكتوبر 32 حرر بالجزائر في                                                                                           

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                               
 األستاذ دمحم مباركي                                                                        

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ممحق القرار المتضمن إنشاء مخابر بحث ضمن مؤسسات التعميم العالي

 :0جامعة البميدة 
 مخبر البيوتكنولوجيا المتعمقة بالتناسل الحيواني، -     
 مخبر النبتات الطبية والعطرية، -     
 مخبر الدراسات والبحوث الجيوتقنية، -     

 :3ميدة جامعة الب
 ال يوجد مخبر، -   

 (......................................والباقي بدون تغيير................................) 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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، 3111جويمية سنة  31المؤرخ في  88يعدل القرار رقم ، 3102أكتوبر  32مؤرخ في  821رقم  قرار
 التعميم العالي، المعدل المتضمن إنشاء مخابر بحث ضمن بعض مؤسسات

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
سبتمبر سنة  00الموافق  0222ذو القعدة عاـ  1المؤرخ في  203-02بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 ، والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،3102
أكتوبر سنة  20الموافق  0231رجب عاـ  30المؤرخ في  322-11وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 ، والذي يحدد تنظيـ المجاف القطاعية الدائمة لمبحث العممي والتطوير التكنولوجي وسيرىا،0111
أكتوبر سنة  20الموافق  0231رجب عاـ  30المؤرخ في  322-11وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 منو، 2 ، والذي يحدد قواعد إنشاء مخبر البحث وتنظيمو وسيره، ال سيما المادة0111
أوت سنة  32الموافق  0232جمادى الثانية عاـ  32المؤرخ في  321-12وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدؿ والمتمـ،، والذي يحدد مياـ الجامعة والقواعد 3112
، 3111أوت سنة  07الموافق  0237رجب عاـ  00المؤرخ في  311-11وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 والذي يحدد مياـ المركز الجامعي والقواعد الخاصة بتنظيمو وسيره،
ديسمبر سنة  31الموافق  0237ذو القعدة عاـ  32المؤرخ في  111-11وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 ، والذي يحدد مياـ المدرسة خارج الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا،3111
جانفي سنة  21الموافق  0222ربيع األوؿ عاـ  08المؤرخ في  22-02وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 ، والذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،3102
، والمتضمف تشكيمة المجنة القطاعية الدائمة 0111ديسمبر سنة  33المؤرخ في  081القرار رقـ وبمقتضى  -

 لمبحث العممي والتطوير التكنولوجي لوزارة التعميـ العالي والبحث العممي، 
، والمتضمف إنشاء مخابر بحث ضمف بعض 3111جويمية سنة  31المؤرخ في  88وبمقتضى القرار رقـ  -

 العالي، المعدؿ، مؤسسات التعميـ 
وبناء عمى رأي المجنة القطاعية الدائمة لمبحث العممي والتطوير التكنولوجي لوزارة التعميـ العالي والبحث العممي  -

 ،3111أفريل  31و 01و 08و 02خالؿ دورتيا المنعقدة أياـ 
 وبناء عمى اقتراح مدراء مؤسسات التعميـ العالي. -

  ررـــــــــــيق
، المعػدؿ، والمػذكور أعػاله، كمػا ىػو 3111جويميػة  31المؤرخ فػي  88عدؿ الممحق بالقرار رقـ : يالمادة األولى

 محدد في الممحق بيذا القرار.
 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. :3المادة 
  3102 أكتوبر 32 حرر بالجزائر في                                                                                           

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                               
 ستاذ دمحم مباركياأل                                                                        

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ممحق القرار المتضمن إنشاء مخابر بحث ضمن مؤسسات التعميم العالي

 :0جامعة البميدة 
 زئيات والجزئيات الكبرى،مخبر كيمياء فيزياء الج -     
 مخبر سطوح، سطوح بينية وطباقات رقيقة، -     
 مخبر األنظمة الكيربائية والتحكـ مف بعد، -     
 مخبر معالجة السطوح والمواد، -     
 مخبر معالجة اإلشارة والصور، -     

 :3جامعة البميدة 
 ال يوجد، -   

 ......."......) والباقي بدوف تغيير(................................................................".............
ــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــ  ــ
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، 3110فيفري سنة  1المؤرخ في  23يعدل القرار رقم ، 3102أكتوبر  32مؤرخ في  820رقم  قرار
 دل.المتضمن إنشاء مخابر بحث ضمن بعض مؤسسات التعميم العالي، المع

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
سػػػبتمبر سػػػنة  00الموافػػػق  0222ذو القعػػػدة عػػػاـ  1المػػػؤرخ فػػػي  203-02بمقتضػػػى المرسػػػـو الرئاسػػػي رقػػػـ  -

 ، والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،3102
، 0111أكتػوبر سػنة  20الموافػق  0231رجب عػاـ  30المؤرخ في  322-11وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

 والذي يحدد تنظيـ المجاف القطاعية الدائمة لمبحث العممي والتطوير التكنولوجي وسيرىا،
، 0111أكتوبر سنة  20الموافق  0231رجب عاـ  30المؤرخ في  322- 11وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 منو، 2والذي يحدد قواعد إنشاء مخبر البحث وتنظيمو وسيره، السيما المادة 
أوت سػػنة  32الموافػػق  0232جمػػادى الثانيػػة عػػاـ  32المػػؤرخ فػػي  321-12ـو التنفيػػذي رقػػـ وبمقتضػػى المرسػػ -

 ، والذي يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدؿ والمتمـ،3112
، 3111أوت سػػنة  07الموافػػق  0237رجػػب عػػاـ  00المػػؤرخ فػػي  311-11وبمقتضػػى المرسػػـو التنفيػػذي رقػػـ  -

 ياـ المركز الجامعي والقواعد الخاصة بتنظيمو وسيره،والذي يحدد م
ديسػػمبر سػػنة  31الموافػػق  0237ذو القعػػدة عػػاـ  32المػػؤرخ فػػي 111-11وبمقتضػػى المرسػػـو التنفيػػذي رقػػـ  -

 ، والذي يحدد مياـ المدرسة خارج الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا،3111
جػػػانفي سػػػنة  21الموافػػػق  0222ربيػػػع األوؿ عػػػاـ  08 فػػػي المػػػؤرخ 22-02وبمقتضػػػى المرسػػػـو التنفيػػػذي رقػػػـ  -

 ، والذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،3102
، والمتضػػػمف تشػػػكيمة المجنػػػة القطاعيػػػة الدائمػػػة 0111ديسػػػمبر سػػػنة  33 المػػػؤرخ فػػػي 081وبمقتضػػػى القػػػرار رقػػػـ  -

 والبحث العممي،لمبحث العممي والتطوير التكنولوجي لوزارة التعميـ العالي 
، والمتضػػػمف إنشػػػاء مخػػػابر بحػػػث ضػػػمف بعػػػض 3110فيفػػػري سػػػنة  11المػػػؤرخ فػػػي  23وبمقتضػػػى القػػػرار رقػػػـ  -

 مؤسسات التعميـ العالي، المعدؿ،
وبنػػػاء عمػػػى رأي المجنػػػة القطاعيػػػة الدائمػػػة لمبحػػػث العممػػػي والتطػػػوير التكنولػػػوجي المنشػػػأة لػػػدى وزارة التعمػػػيـ العػػػالي  -

 .3111 نوفمبر 33و 30تيا المنعقدة أياـ والبحث العممي خالؿ دور 
 وبناء عمى اقتراح مدراء مؤسسات التعميـ العالي،  -

 مايأتي: يقرر
، المعدؿ، والمذكور أعػاله، كمػا ىػو محػدد 3110فيفري  1المؤرخ في  23يعدؿ الممحق بالقرار رقـ  :المادة األولى

 في الممحق بيذا القرار.
 رة الرسمية لتعميـ العالي والبحث العممي.ينشر ىذا القرار في النش :3المادة 
  3102 أكتوبر 32 حرر بالجزائر في                                                                                           

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                               
 األستاذ دمحم مباركي                                                                        

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ممحق القرار المتضمن إنشاء مخابر بحث ضمن مؤسسات التعميم العالي

 : 0جامعة البميدة
 مخبر اليياكل، -

 : 3جامعة البميدة
 اليوجد مخبر،  -

 ......................."(............................والباقي بدون تغيير........................)"..................
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  3113ماي سنة  38يعدل القرار المؤرخ في ، 3102أكتوبر  32مؤرخ في  823رقم  قرار
 المعدؿالتعميم العالي،  المتضمن إنشاء مخابر بحث ضمن بعض مؤسسات

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
سػػػبتمبر سػػػنة  00الموافػػػق  0222دة عػػػاـ ذو القعػػػ 1المػػػؤرخ فػػػي  203-02بمقتضػػػى المرسػػػـو الرئاسػػػي رقػػػـ  -

 ، والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،3102
أكتػػػوبر سػػػنة  20الموافػػػق  0231رجػػػب عػػػاـ  30المػػػؤرخ فػػػي  322-11وبمقتضػػػى المرسػػػـو التنفيػػػذي رقػػػـ  -

 ، والذي يحدد تنظيـ المجاف القطاعية الدائمة لمبحث العممي والتطوير التكنولوجي وسيرىا،0111
أكتػػػوبر سػػػنة  20الموافػػػق  0231رجػػػب عػػػاـ  30المػػػؤرخ فػػػي  322-11ـ التنفيػػػذي رقػػػـ وبمقتضػػػى المرسػػػو  -

 منو، 2 ، والذي يحدد قواعد إنشاء مخبر البحث وتنظيمو وسيره، ال سيما المادة0111
أوت سػنة  32الموافػق  0232جمادى الثانية عاـ  32المؤرخ في  321-12وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 ياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدؿ والمتمـ،، والذي يحدد م3112
، 3111أوت سنة  07الموافق  0237رجب عاـ  00المؤرخ في  311-11وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 والذي يحدد مياـ المركز الجامعي والقواعد الخاصة بتنظيمو وسيره،
ديسػمبر سػنة  31الموافػق  0237ذو القعػدة عػاـ  32المػؤرخ فػي  111-11وبمقتضى المرسوـ التنفيػذي رقػـ  -

 ، والذي يحدد مياـ المدرسة خارج الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا،3111
جػػانفي سػػنة  21الموافػػق  0222ربيػػع األوؿ عػػاـ  08المػػؤرخ فػػي  22-02وبمقتضػػى المرسػػـو التنفيػػذي رقػػـ  -

 لبحث العممي،، والذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي وا3102
، والمتضػػمف تشػكيمة المجنػة القطاعيػة الدائمػػة 0111ديسػمبر سػنة  33المػػؤرخ فػي  081وبمقتضػى القػرار رقػـ  -

 لمبحث العممي والتطوير التكنولوجي لوزارة التعميـ العالي والبحث العممي،
ت ، والمتضػػمف إنشػػاء مخػػابر بحػػث ضػػمف بعػػض مؤسسػػا3113مػػاي سػػنة  38وبمقتضػػى القػػرار المػػؤرخ فػػي  -

 التعميـ العالي، المعدؿ،
وبنػػػاء عمػػػى رأي المجنػػػة القطاعيػػػة الدائمػػػة لمبحػػػث العممػػػي والتطػػػوير التكنولػػػوجي المػػػذكورة أعػػػاله، خػػػالؿ دورتيػػػا  -

 ،3113ماي  02و، 02، 03الثالثة المنعقدة أياـ 
 وبناء عمى اقتراح مدراء مؤسسات التعميـ العالي، -

  ررـــــــــيق
، المعػدؿ، والمػذكور أعػاله، كمػا ىػو محػدد فػي 3113مػاي  38بػالقرار المػؤرخ فػي  : يعدؿ الممحػقالمادة األولى

 الممحق بيذا القرار.
 ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.ينشر : 3المادة 
  3102 أكتوبر 32 حرر بالجزائر في                                                                                           

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                               
 األستاذ دمحم مباركي                                                                        

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ممحق القرار المتضمن إنشاء مخابر بحث ضمن مؤسسات التعميم العالي

 :0جامعة البميدة 
 مخبر التحميل الوظيفي لألساليب الكيميائية، -
 دسة المواد واليندسة المدنية،مخبر ىن -
 مخبر تطوير األنظمة المعموماتية، -
 :3جامعة البميدة 

 ال يوجد مخبر، -
 "(......................................والباقي بدون تغيير................................) ".......
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 3112ديسمبر سنة  2المؤرخ في  212يعدل القرار رقم ، 3102كتوبر أ 32مؤرخ في  822قم ر  قرار
 المتضمن إنشاء مخابر بحث ضمن بعض مؤسسات التعميم العالي، المعدل

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
سػػػبتمبر سػػػنة  00الموافػػػق  0222ذو القعػػػدة عػػػاـ  1المػػػؤرخ فػػػي  203-02بمقتضػػػى المرسػػػـو الرئاسػػػي رقػػػـ  -

 لمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،وا  3102
أكتػػػوبر سػػػنة  20الموافػػػق  0231رجػػػب عػػػاـ  30المػػػؤرخ فػػػي  322-11وبمقتضػػػى المرسػػػـو التنفيػػػذي رقػػػـ  -

 ، والذي يحدد تنظيـ المجاف القطاعية الدائمة لمبحث العممي والتطوير التكنولوجي وسيرىا،0111
أكتػػػوبر سػػػنة  20الموافػػػق  0231 رجػػػب عػػػاـ 30المػػػؤرخ فػػػي  322-11وبمقتضػػػى المرسػػػـو التنفيػػػذي رقػػػـ  -

 منو، 2 ، والذي يحدد قواعد إنشاء مخبر البحث وتنظيمو وسيره، ال سيما المادة0111
أوت سػنة  32الموافػق  0232جمادى الثانية عػاـ  32المؤرخ في  321-12وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 ا، المعدؿ والمتمـ،، والذي يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرى3112
، 3111أوت سنة  07الموافق  0237رجب عاـ  00المؤرخ في  311-11وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 والذي يحدد مياـ المركز الجامعي والقواعد الخاصة بتنظيمو وسيره،
ة ديسػمبر سػن 31الموافػق  0237ذو القعػدة عػاـ  32المػؤرخ فػي  111-11وبمقتضى المرسػوـ التنفيػذي رقػـ  -

 ، والذي يحدد مياـ المدرسة خارج الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا،3111
جػػانفي سػػنة  21الموافػػق  0222ربيػػع األوؿ عػػاـ  08المػػؤرخ فػػي  22-02وبمقتضػػى المرسػػـو التنفيػػذي رقػػـ  -

 ، والذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،3102
، والمتضػػمف تشػكيمة المجنػة القطاعيػة الدائمػػة 0111ديسػمبر سػنة  33فػي  المػػؤرخ 081وبمقتضػى القػرار رقػـ  -

 لمبحث العممي والتطوير التكنولوجي لوزارة التعميـ العالي والبحث العممي،
، والمتضمف إنشػاء مخػابر بحػث ضػمف بعػض 3112ديسمبر سنة  12المؤرخ في  212وبمقتضى القرار رقـ  -

 مؤسسات التعميـ العالي، المعدؿ،
عمػػػى رأي المجنػػػة القطاعيػػػة الدائمػػػة لمبحػػػث العممػػػي والتطػػػوير التكنولػػػوجي المػػػذكورة أعػػػاله، خػػػالؿ دورتيػػػا  وبنػػػاء -

 ،3112جويمية  07و ،01 ،02األولى المنعقدة أياـ 
 وبناء عمى اقتراح مدراء مؤسسات التعميـ العالي، -

 ررــــــــــيق
، المعدؿ، والمذكور أعاله، 3112ديسمبر سنة  12المؤرخ في  212يعدؿ الممحق بالقرار رقـ  المادة األولى:

 كما ىو محدد في الممحق بيذا القرار.
 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.: 3المادة 
  3102 أكتوبر 32 يحرر بالجزائر ف                                                                                           

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                               
 األستاذ دمحم مباركي                                                                        

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ممحق القرار المتضمن إنشاء مخابر بحث ضمن مؤسسات التعميم العالي

 :0جامعة البميدة 
 مخبر التطبيقات الطاقوية لمييدوجيف، -
 اج النباتي،مخبر تكنولوجيا األحياء لإلنت -
 مخبر الفيزياء النظرية وفيزياء تفاعل اإلشعاع المادي، -

 :3جامعة البميدة 
 مخبر المغة العربية وآدابيا، -

 ..."(......................................والباقي بدون تغيير................................) "....
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 3111أغسطس سنة  1المؤرخ في  020يعدل القرار رقم ، 3102أكتوبر  32مؤرخ في  822م رق قرار
 المتضمن إنشاء مخابر بحث ضمن بعض مؤسسات التعميم العالي، المعدل

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
تمبر سػػػنة سػػػب 00الموافػػػق  0222ذو القعػػػدة عػػػاـ  1المػػػؤرخ فػػػي  203-02بمقتضػػػى المرسػػػـو الرئاسػػػي رقػػػـ  -

 ، والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،3102
أكتػػػوبر سػػػنة  20الموافػػػق  0231رجػػػب عػػػاـ  30المػػػؤرخ فػػػي  322-11وبمقتضػػػى المرسػػػـو التنفيػػػذي رقػػػـ  -

 ، والذي يحدد تنظيـ المجاف القطاعية الدائمة لمبحث العممي والتطوير التكنولوجي وسيرىا،0111

أكتػػػوبر سػػػنة  20الموافػػػق  0231رجػػػب عػػػاـ  30ؤرخ فػػػي المػػػ 322-11وبمقتضػػػى المرسػػػـو التنفيػػػذي رقػػػـ  -
 منو، 2 ، والذي يحدد قواعد إنشاء مخبر البحث وتنظيمو وسيره، ال سيما المادة0111

أوت سػنة  32الموافػق  0232جمادى الثانية عاـ  32المؤرخ في  321-12وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 صة بتنظيميا وسيرىا، المعدؿ والمتمـ،، والذي يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخا3112

، 3111أوت سنة  07الموافق  0237رجب عاـ  00المؤرخ في  311-11وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 والذي يحدد مياـ المركز الجامعي والقواعد الخاصة بتنظيمو وسيره،

جػػانفي سػػنة  21وافػػق الم 0222ربيػػع األوؿ عػػاـ  08المػػؤرخ فػػي  22-02وبمقتضػػى المرسػػـو التنفيػػذي رقػػـ  -
 ، والذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،3102

، والمتضػػمف القائمػػة اإلسػػمية ألعضػػاء المجنػػة 3111يونيػػو سػػنة  33المػػؤرخ فػػي  023وبمقتضػػى القػػرار رقػػـ  -
 القطاعية الدائمة لمبحث العممي والتطوير التكنولوجي لوزارة التعميـ العالي والبحث العممي،

، المتضمف إنشػاء مخػابر بحػث ضػمف بعػض 3111أغسطس سنة  11المؤرخ في  020وبمقتضى القرار رقـ  -
 مؤسسات التعميـ العالي، المعدؿ،

وبنػػػاء عمػػػى رأي المجنػػػة القطاعيػػػة الدائمػػػة لمبحػػػث العممػػػي والتطػػػوير التكنولػػػوجي لػػػوزارة التعمػػػيـ العػػػالي والبحػػػث  -
 ،3111جويمية  08المنعقدة يـو  3111العممي، خالؿ دورتيا 

 وبناء عمى اقتراح مدراء مؤسسات التعميـ العالي. -

  ررـــــــيق
، المعػدؿ، والمػذكور أعػاله، 3111أغسػطس سػنة  11المؤرخ فػي  020يعدؿ الممحق بالقرار رقـ  المادة األولى:

 كما ىو محدد في الممحق بيذا القرار.

 لعالي والبحث العممي.ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ ا :3المادة 
  3102 أكتوبر 32 حرر بالجزائر في                                                                                           

 ي والبحث العممي وزير التعميم العال                                                                                              
 األستاذ دمحم مباركي                                                                        

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ضمن إنشاء مخابر بحث ضمن مؤسسات التعميم العاليممحق القرار المت

 

 :0جامعة البميدة 
   مخبر اليندسة الكيمياوية، -     
 :3جامعة البميدة 

 ال يوجد مخبر، -     
 ..."(......................................والباقي بدون تغيير................................) ".......

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 3103أفريل سنة  02المؤرخ في  021يعدل القرار رقم ، 3102أكتوبر  32مؤرخ في  821رقم  قرار
 المتضمن إنشاء مخابر بحث ضمن بعض مؤسسات التعميم العالي، المعدل

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
سبتمبر  00الموافق  0222و القعدة عاـ ذ 1المؤرخ في  203-02بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 ، والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،3102سنة
أكتوبر سنة  20الموافق  0231رجب عاـ  30المؤرخ في  322-11وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 ، والذي يحدد تنظيـ المجاف القطاعية الدائمة لمبحث العممي والتطوير التكنولوجي وسيرىا،0111
أكتوبر سنة  20الموافق  0231رجب عاـ  30المؤرخ في  322-11لمرسوـ التنفيذي رقـ وبمقتضى ا -

 منو، 2 ، والذي يحدد قواعد إنشاء مخبر البحث وتنظيمو وسيره، ال سيما المادة0111
أوت سنة  32الموافق  0232جمادى الثانية عاـ  32المؤرخ في  321-12وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 حدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدؿ والمتمـ،، والذي ي3112
، 3111أوت سنة  07الموافق  0237رجب عاـ  00المؤرخ في  311-11وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 والذي يحدد مياـ المركز الجامعي والقواعد الخاصة بتنظيمو وسيره،
ديسمبر سنة  31الموافق  0237ذو القعدة عاـ  32خ في المؤر  111-11وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 ، والذي يحدد مياـ المدرسة خارج الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا،3111
جانفي سنة  21الموافق  0222ربيع األوؿ عاـ  08المؤرخ في  22-02وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 لي والبحث العممي،، والذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العا3102
، والمتضمف القائمة اإلسمية ألعضاء المجنة 3111يونيو سنة  33المؤرخ في  023وبمقتضى القرار رقـ  -

 القطاعية الدائمة لمبحث العممي والتطوير التكنولوجي لوزارة التعميـ العالي والبحث العممي، المعدؿ والمتمـ،
، والمتضمف إنشاء مخابر بحث ضمف بعض 3103ة أفريل سن 02المؤرخ في  021وبمقتضى القرار رقـ  -

 مؤسسات التعميـ العالي، المعدؿ،
وبناء عمى رأي المجنة القطاعية الدائمة لمبحث العممي والتطوير التكنولوجي لوزراة التعميـ العالي والبحث العممي  -

 ،3100في دورتيا المنعقدة في 
 وبناء عمى اقتراح مدراء مؤسسات التعميـ العالي، -

  ررــــــــيق
، المعدؿ، والمذكور أعاله، كمػا 3103أفريل سنة  02المؤرخ في  021يعدؿ الممحق بالقرار رقـ  المادة األولى:

 ىو محدد في الممحق بيذا القرار.
 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. :3المادة 
  3102 أكتوبر 32 حرر بالجزائر في                                                                                           

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                               
 األستاذ دمحم مباركي                                                                        

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ممحق القرار المتضمن إنشاء مخابر بحث ضمن مؤسسات التعميم العالي

 :0جامعة البميدة 
 مخبر الماء، البيئة والتنمية المستدامة، -    
 مخبر الكشف، المعمومات واالتصاالت، -    
 مخبر مرض السرطاف، -    
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 :3جامعة البميدة 
 مخبر الطفولة والتربية ما قبل التمدرس، -   
 مخبر تحديات النظاـ الضريبي الجزائري في ظل التحوالت االقتصادية، -   
 لجماعات المحمية ودورىا في تحقيق التنمية،مخبر تسيير ا -   
 مخبر القياس والدراسات النفسية، -   

 ......................."(.......................والباقي بدون تغيير.....................)"...........
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 3102أفريل سنة  12المؤرخ في  323يعدل القرار رقم ، 3102كتوبر أ 32مؤرخ في  827رقم  قرار
 التعميم العالي المتضمن إنشاء مخابر بحث ضمن بعض مؤسسات

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
سػػبتمبر سػػنة  00الموافػػق  0222ذو القعػػدة عػػاـ  1المػػؤرخ فػػي  203-02بمقتضػػى المرسػػـو الرئاسػػي رقػػـ  -

 تعييف أعضاء الحكومة،والمتضمف   ،3102

أكتػػػوبر سػػػنة  20الموافػػػق  0231رجػػػب عػػػاـ  30المػػػؤرخ فػػػي  322-11وبمقتضػػػى المرسػػػـو التنفيػػػذي رقػػػـ  -
 ، والذي يحدد تنظيـ المجاف القطاعية الدائمة لمبحث العممي والتطوير التكنولوجي وسيرىا،0111

أكتػػػوبر سػػػنة  20لموافػػػق ا 0231رجػػػب عػػػاـ  30المػػػؤرخ فػػػي  322-11وبمقتضػػػى المرسػػػـو التنفيػػػذي رقػػػـ  -
 منو، 2 ، والذي يحدد قواعد إنشاء مخبر البحث وتنظيمو وسيره، ال سيما المادة0111

أوت سػنة  32الموافػق  0232جمادى الثانية عاـ  32المؤرخ في  321-12وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 دؿ والمتمـ،، والذي يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المع3112

، 3111أوت سنة  07الموافق  0237رجب عاـ  00المؤرخ في  311-11وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 والذي يحدد مياـ المركز الجامعي والقواعد الخاصة بتنظيمو وسيره،

ديسػمبر سػنة  31الموافػق  0237ذو القعػدة عػاـ  32المػؤرخ فػي  111-11وبمقتضى المرسوـ التنفيػذي رقػـ  -
 والذي يحدد مياـ المدرسة خارج الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، ،3111

جػػانفي سػػنة  21الموافػػق  0222ربيػػع األوؿ عػػاـ  08المػػؤرخ فػػي  22-02وبمقتضػػى المرسػػـو التنفيػػذي رقػػـ  -
 ، والذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،3102

، والمتضػػمف القائمػػة اإلسػػمية ألعضػػاء المجنػػة 3111يونيػػو سػػنة  33المػػؤرخ فػػي  023وبمقتضػػى القػػرار رقػػـ  -
 القطاعية الدائمة لمبحث العممي والتطوير التكنولوجي لوزارة التعميـ العالي والبحث العممي، المعدؿ والمتمـ،

، المتضػػمف إنشػػاء مخػػابر بحػػث ضػػمف بعػػض 3102أفريػػل سػػنة  12المػػؤرخ فػػي  323وبمقتضػػى القػػرار رقػػـ  -
 العالي،  مؤسسات التعميـ

وبناء عمى رأي المجنة القطاعية الدائمة لمبحث العممي والتطوير التكنولوجي لوزراة التعميـ العالي والبحث العممي  -
 ،3103في دورتيا المنعقدة في 

 وبناء عمى اقتراح مدراء مؤسسات التعميـ العالي، -
  ررـــــــــــيق

، والمذكور أعاله، كما ىو محدد في 3102أفريل  12خ في المؤر  323يعدؿ الممحق بالقرار رقـ  المادة األولى:
 الممحق بيذا القرار.

 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. :3المادة 
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 ممحق القرار المتضمن إنشاء مخابر بحث ضمن مؤسسات التعميم العالي
 :0جامعة البميدة 
 مخبر كيمياء المواد الطبيعية والجزئيات الحيوية، -    
 ز الحركي ونوعية العالج في الصحة العمومية،مخبر الجيا -    

 :3جامعة البميدة  
 مخبر القانوف والعقار، -   
 مخبر الجريمة واالنحراؼ بيف الثقافة والتمثالت االجتماعية، -   
دارة الموارد البشرية، -     مخبر التنمية التنظيمية وا 

 .......................".....................(..والباقي بدون تغيير.....................)"...........
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

والذي  3103سبتمبر  32المؤرخ في  308يعدل القرار رقم ، 3102أكتوبر  32مؤرخ في  822رقم  قرار
 ية والحضارة اإلسالمية بجامعة وىرانيحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية العموم االنسان

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
سبتمبر سنة  00الموافق  0222ذو القعدة عاـ  1المؤرخ في  203-02بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 ، والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،3102
غشت سنة  38الموافق  0212عاـ ذي القعدة  30المؤرخ في  300-82وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 ، المتضمف إنشاء جامعة وىراف، المعدؿ والمتمـ،0182
غشت  32الموافق  0232جمادى الثانية عاـ  32المؤرخ في  321-12وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 منو، المعدؿ والمتمـ، 22، يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا السيما المادة 3112سنة 
جانفي سنة  21الموافق  0222ربيع األوؿ عاـ  08المؤرخ في  22-02بمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ و  -

 ، والذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،3102
سبتمبر  01وبناء عمى محضر اجتماع المجمس العممي لكمية العموـ اإلنسانية والحضارة اإلسالمية بتاريخ  -

3102. 
 ــررـــــــيـق

جمادى الثانية  12المؤرخ في  321-12مف المرسوـ التنفيذي رقـ  22تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
، المعدؿ والمتمـ والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار 3112غشت سنة  32الموافق  0232عاـ 

والحضارة اإلسالمية إلى تحديد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية العمـو اإلنسانية 
 بجامعة وىراف.

تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية العموـ اإلنسانية والحضارة اإلسالمية بجامعة  :3المادة 
 وىراف بالجدوؿ الممحق بيذا القرار.

يخصو، بتنفيذ ومدير جامعة وىراف، كل فيما  والتكويفتكمف مديرة الدراسات لما بعد التدرج والبحث  :2المادة 
 ىذا القرار الذي ينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

 
  3102 أكتوبر 32 حرر بالجزائر في                                                                                           

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                               
 األستاذ دمحم مباركي                                                                        

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ



    3102-الثالثً الرابع                                                          سمٌة للتعلٌم العالً والبحث العلمً                            النشرة الر 153

 

 ممحق بالقرار يتضمن أعضاء المجمس العممي
 االسم والمقب الصفة

 لخضاري لخضر رئيس المجمس العممي لكمية العمـو اإلنسانية والحضارة اإلسالمية
 دحو فغرور عميد الكمية

 دمحم بف معمر نائب العميد المكمف لمدراسات العميا
 الجياللي سمطاني العميد مكمف بالدراسات البيداغوجيةنائب 

 دمحم موفقس رئيس قسـ التاريخ وعمـ انثار
 شايب ذراع ثاني بنت النبي رئيس قسـ عمـ المكتبات والعمـو الوثائقية

 دمحم برقاف رئيس قسـ اإلعالـ والتصاؿ
 شواليف دمحم سنوسي رئيس قسـ العمـو اإلسالمية

 أحمد بحري  اإلسالمية رئيس قسـ الحضارة
 عبد المجيدة بف نعيمة رئيس المجنة العممية لقسـ الحضارة اإلسالمية

 أحمد عمراني رئيس المجنة العممية لقسـ عمـو اإلعالـ واالتصاؿ
 عبد اإللو عبد القادر رئيس المجنة العميمة لقسـ عمـ المكتبات والعمـو الوثائقية

 أحسف زقور اإلسالمية رئيس المجنة العممية لقسـ العمـو
 بميواري فاطمة رئيس المجنة العممية لقسـ التاريخ وعمـ انثار

 عبد القادر سميماني ممثل األساتذة لقسـ العمـو اإلسالمية
 لخضر لخضاري  ممثل األساتذة لقسـ العمـو اإلسالمية

 عبد هللا الثاني قدور  ؿممثل األساتذة لقسـ عمـو اإلعالـ واالتصا
 مرزوقي بدر الديف األساتذة لقسـ عمـو اإلعالـ واالتصاؿ  ممثل

 العقوف أـ الخير ممثل األساتذة لقسـ التاريخ وعمـ انثار
 دمحم دادة ممثل األساتذة لقسـ التاريخ وعمـ انثار

 دمحم صاحبي ممثل األساتذة لقسـ عمـ المكتبات والعمـو الوثائقية
 ناجي يمينة والعمـو الوثائقيةممثل األساتذة لقسـ عمـ المكتبات 

 جييدة بوجمعة ممثل األساتذة لقسـ الحضارة اإلسالمية
 سماعيل خالد ممثل األساتذة المساعديف بالكمية
 رزاؽ حبيب ممثل األساتذة المساعديف بالكمية

 ونزار نادية مسؤولة مكتبة الكمية
 عبد القادر بوباية مدير مخبر
 غازي الشمري  مدير مخبر

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  3102فيفري سنة  32المؤرخ في  001يعدل القرار رقم ، 3102أكتوبر  21مؤرخ في  828رقم  قرار
 مجمس إدارة المدرسة الوطنية العميا لعموم البحر وتييئة الساحل يحدد القائمة االسمية ألعضاء

 

 لعممي،إن وزير التعميم العالي والبحث ا
سػػػبتمبر سػػػنة  00الموافػػػق  0222ذو القعػػػدة عػػػاـ  1المػػػؤرخ فػػػي  203-02بمقتضػػػى المرسػػػـو الرئاسػػػي رقػػػـ  -

 ، والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،3102
ديسػمبر سػنة  31الموافػق  0237ذو القعػدة عػاـ  32المػؤرخ فػي  111-11وبمقتضى المرسػوـ التنفيػذي رقػـ  -

 منو، 00لجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، السيما المادة ، والذي يحدد مياـ المدرسة خارج ا3111
يوليػػػػو سػػػػنة  02الموافػػػػق  0231رجػػػػب عػػػػاـ  00المػػػػؤرخ فػػػػي  330-18وبمقتضػػػػى المرسػػػػـو التنفيػػػػذي رقػػػػـ  -

 ، والمتضمف تحويل المعيد الوطني لعموـ البحر وتييئة الساحل إلى مدرسة خارج الجامعة،3118
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جػػانفي سػػنة  21الموافػػق  0222ربيػػع األوؿ عػػاـ  08المػػؤرخ فػػي  22-02قػػـ وبمقتضػػى المرسػػـو التنفيػػذي ر  -
 ، والذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،3102

الػػذي يحػػدد القائمػػة االسػػمية ألعضػػاء مجمػػس  3102فيفػػري سػػنة  32المػػؤرخ فػػي  001وبمقتضػػى القػػرار رقػػـ  -
 يئة الساحل.إدارة المدرسة الوطنية العميا لعموـ البحر وتي

 ررــــــــيق
، والمذكور أعػاله، كمػا 3102فيفري سنة  32المؤرخ في  001يعدؿ الجدوؿ الممحق بالقرار رقـ  المادة األولى:

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

 
  3102 أكتوبر 21 حرر بالجزائر في                                                                                           
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 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ر وتييئة الساحلقائمة أعضاء مجمس إدارة المدرسة الوطنية العميا لعموم البح

 :األعضاء المعينون  -1
 اإلسم والمقب الصفة القطاع

 جبراني عبد الحكيـ - رئيس ممثل الوزير المكمف بالتعميـ العالي والبحث العممي
 مبربش ظريفة - عضو ممثمة الوزير المكمف بالمالية

 حازي نسيمة - عضو ممثمة الوزير المكمف بالتربية الوطنية
 عقاد أرزقي - عضو ف بالتكويف والتعميـ المينييفممثل الوزير المكم

 بف ساسي قدور - عضو ممثل السمطة المكمفة بالوظيفة العمومية
 أمينة لوناس - عضو ممثل وزير الدفاع الوطني

 عولمي ىاروف  - عضو ممثل الوزير المكمف بالداخمية والجماعات المحمية
صالح ا  زايدي لطيفة - عضو لمستشفياتممثل الوزير المكمف بالصحة والسكاف وا 

 مجاىد عبد الرحماف - عضو ممثل الوزير المكمف بالطاقة والمناجـ
 أيت عمارة احسف - عضو ممثل الوزير المكمف بالموارد المائية

 ناتش سميرة - عضو ممثل الوزير المكمف بالتييئة العمرانية والبيئة
 قميل جياللي - عضو ممثل الوزير المكمف بالنقل

 عمواف دمحم - عضو ممثل الوزير المكمف بالتنمية الصناعية وترقية االستثمار
 قادري العربي - عضو ممثل الوزير المكمف بالصيد البحري والموارد الصيدية

 

 :األعضاء المنتخبون  -2
 االسم والمقب الصفة الييئة

 أيت عامر نضيرة - عضو ممثمة منتخبة عف األساتذة ذوي مصف األستاذية
 بوعيشة فريد - عضو مثل منتخب عف سمؾ األساتذة المساعديفم

 بوجالؿ بف يحي - عضو ممثل منتخب عف الموظفيف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات
 بوسميماف جماؿ - عضو ممثل منتخب عف الموظفيف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات

 خازيمي أسامة - عضو ممثل منتخب عف الطمبة
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 المؤرخ في 733يعدل ويتمم القرار رقم ، 3102 أكتوبر 30مؤرخ في  821رقم  قرار
 المتضمن فتح مسابقة عمى أساس اإلختبارات من أجل  3102سبتمبر  21

 المعدل والمتمم "أ"اإللتحاق برتبة أستاذ محاضر استشفائي جامعي قسم 
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 3117يوليػػػو سػػػػنة  01الموافػػػق  0232جمػػػػادى الثانيػػػة عػػػاـ  01المػػػؤرخ فػػػي  12-17بمقتضػػػى األمػػػر رقػػػـ  -

 والمتضمف القانوف األساسي العاـ لموظيفة العمومية،

يتعمػػػق  0177ونيػػػو سػػػنة ي 3الموافػػػق  0287صػػػفر عػػػاـ  03المػػػؤرخ فػػػي  021-77وبمقتضػػػى المرسػػػـو رقػػػـ  -
 بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تيـ وضعية الموظفيف، المعدؿ والمتمـ،

 سػػبتمبر سػػنة 00 الموافػػق 0222ذو القعػػدة عػػاـ  11المػػؤرخ فػػي  203-02وبمقتضػػى المرسػػـو الرئاسػػي رقػػـ  -
 والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة، 3102

مػػػايو سػػػنة  02الموافػػػق  0201ذي الحجػػػة عػػػاـ  02المػػػؤرخ فػػػي  023-11التنفيػػػذي رقػػػـ وبمقتضػػػى المرسػػػـو  -
 المتعمق بإحداث نشرات رسمية لممؤسسات واإلدارات العمومية، 0111

مػػػايو سػػػنة  2 الموافػػػق 0231 ربيػػػع الثػػػاني عػػػاـ 32المػػػؤرخ فػػػي  031-18وبمقتضػػػى المرسػػػـو التنفيػػػذي رقػػػـ  -
 باألستاذ الباحث اإلستشفائي الجامعي، ، المتضمف القانوف األساسي الخاص3118

الػػػذي يحػػدد كيفيػػػات تنظػػيـ مسػػػابقات  3111نػػػوفمبر سػػنة  01وبمقتضػػى القػػرار الػػػوزاري المشػػترؾ المػػػؤرخ فػػي   -
اإللتحػػاؽ برتػػب أسػػتاذ مسػػاعد استشػػفائي جػػامعي، أسػػػتاذ محاضػػر استشػػفائي جػػامعي قسػػـ "أ" وأسػػتاذ استشػػػفائي 

 جامعي وسيرىا،

المتضػػػػمف فػػػػتح مسػػػػابقة عمػػػػى أسػػػػاس  3102سػػػػبتمبر  21المػػػػؤرخ فػػػػي  222زاري رقػػػػـ وبنػػػػاء عمػػػػى القػػػػرار الػػػػو  -
 اإلختبارات مف أجل اإللتحاؽ برتبة أستاذ محاضر استشفائي جامعي قسـ "أ" المعدؿ والمتمـ.

صالح المستشفيات. -  وبعد التشاور مع السيد وزير الصحة والسكاف وا 
 

  ررـــــــيق

 

المعدؿ والمتمـ المذكورة  3102سبتمبر  21المؤرخ في  222انية مف القرار رقـ تعدؿ المادة الث المادة األولى: 
 أعاله كما يمي: 

: يحدد عدد مناصب األساتذة المحاضريف اإلستشفائييف الجامعييف قسـ "أ" المطموب 3المادة  »
( 10( منصب منيـ واحد خمسوف )112شغميا في إطار المسابقة خمسمائة وسبعة وخمسوف )

الصحة العسكرية موزعة حسب الييكل اإلستشفائي الجامعي والتخصص طبقا لمممحق المرفق بعنواف 
 .«بيذا القرار

 المعدؿ والمتمـ كما يأتي: 3102سبتمبر  21المؤرخ في  222يتمـ ممحق القرار رقـ : 3المادة 
 :) Médecine Interne)  الطب الداخمي

 ي قسنطينة( بالمركز اإلستشفائي الجامع10فتح منصب واحد ) -

 ( بالمركز اإلستشفائي الجامعي تممساف10فتح منصب واحد ) -

 :(Chirurgie Générale) الجراحة العامة
 ( بالمركز اإلستشفائي الجامعي تممساف13فتح منصبيف ) -
   (Service A)( 10منصب واحد ) -
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   (Service B)( 10منصب واحد ) -

 :) Radiologie)  عمم األشعة

 لمركز اإلستشفائي الجامعي بني مسوس( با10فتح منصب واحد ) -

 :) Anesthésie-Réanimation) اإلنعاش والتخذير

  ) Sce.réanimation Pédiatrique( بالمركز اإلستشفائي الجامعي وىراف )10فتح منصب واحد ) -

 :  ORL)) طب األنف واألذن والحنجرة

   وىراف ( بالمركز اإلستشفائي الجامعي10فتح منصب واحد ) -
 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. :2 المادة

 
  3102 أكتوبر 21 حرر بالجزائر في                                                                                           

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                               
 األستاذ دمحم مباركي                                                                        

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 3102سبتمبر  21المؤرخ في  223دل ويتمم القرار رقم يع، 3102أكتوبر  21مؤرخ قي  811رقم  قرار
 أستاذ استشفائي جامعي المتضمن فتح مسابقة عمى أساس اإلختبارات من أجل االلتحاق برتبة

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 3117يوليػػػػو سػػػػنة  01الموافػػػػق  0232جمػػػػادي الثانيػػػػة عػػػػاـ  01المػػػػؤرخ فػػػػي  12-17بمقتضػػػػى األمػػػػر رقػػػػـ  -
 المتضمف القانوف األساسي العاـ لموظيفة العمومية،و 

يتعمػػػق  0177يونيػػػو سػػػنة  3الموافػػػق  0287صػػػفر عػػػاـ  03المػػػؤرخ فػػػي  021-77وبمقتضػػػى المرسػػػـو رقػػػـ  -
 بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تيـ وضعية الموظفيف، المعدؿ والمتمـ،

سػػػبتمبر سػػػنة  00الموافػػػق  0222ذو القعػػػدة عػػػاـ  11المػػػؤرخ فػػػي  203-02وبمقتضػػػى المرسػػػـو الرئاسػػػي رقػػػـ  -
 والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة، 3102

مػػػايو سػػػنة  02الموافػػػق  0201ذي الحجػػػة عػػػاـ  02المػػػؤرخ فػػػي  023-11 وبمقتضػػػى المرسػػػـو التنفيػػػذي رقػػػـ -
 المتعمق بإحداث نشرات رسمية لممؤسسات واإلدارات العمومية، 0111

، 3118مايو سنة  2الموافق  0231ربيع الثاني عاـ  32المؤرخ في  031-18ـو التنفيذي رقـ بمقتضى المرس -
 المتضمف القانوف األساسي الخاص باألستاذ الباحث االستشفائي الجامعي،

الػػػذي يحػػػدد كيفيػػػات تنظػػػيـ مسػػػابقات  3111نػػػوفمبر سػػػنة  01وبمقتضػػػى القػػػرار الػػػوزاري المشػػػترؾ المػػػؤرخ فػػػي  -
اذ مسػػػاعد استشػػػفائي جػػػامعي، أسػػػتاذ محاضػػػر استشػػػفائي جػػػامعي قسػػػـ "أ" وأسػػػتاذ استشػػػفائي االلتحػػػاؽ برتػػػب أسػػػت

 جامعي وسيرىا،

المتضمف فتح مسابقة عمى أساس االختبارات  3102سبتمبر  21المؤرخ في  223وبناء عمى القرار الوزاري رقـ  -
 مف أجل االلتحاؽ برتبة أستاذ استشفائي جامعي المعدؿ والمتمـ.

صالح المستشفيات.وبعد التشا -  ور مع السيد وزير الصحة والسكاف وا 
  ررـــــــــيق

المعػدؿ والمػتمـ المػذكورة  3102سػبتمبر  21المػؤرخ فػي  223: تعػدؿ المػادة الثانيػة مػف القػرار رقػـ المادة األولى
 أعاله كما يمي:   
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غميا فػػػي إطػػػار :  يحػػػدد عػػػدد مناصػػػب األسػػػاتذة االستشػػػفائييف الجػػػامعييف المطمػػػوب شػػػ3المػػػادة  »  
( بعنػػواف الصػػحة العسػػكرية 10( منصػػب مػػنيـ منصػػب واحػػد )028المسػابقة مائػػة وثمانيػػة وأربعػػوف )

 .  «موزعة حسب الييكل االستشفائي الجامعي والتخصص طبقا لمممحق المرفق بيذا القرار
 أتي:   المعدؿ والمتمـ كما ي 3102سبتمبر  21المؤرخ في  223يتمـ ممحق القرار رقـ :  3المادة 

 :Chirurgie Générale)) الجراحة العامة
 ( بالمركز اإلستشفائي الجامعي قسنطينة.10فتح منصب واحد ) 

 ( بالمركز اإلستشفائي الجامعي وىراف10فتح منصب واحد ) 
(Sce.Pr.MOHAMAED BRAHIM) 

 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. :2المادة 
  3102 أكتوبر 21 حرر بالجزائر في                                                                                           

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                               
 األستاذ دمحم مباركي                                                                        
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  3103نوفمبر  11المؤرخ في  218يعدل القرار رقم ، 3102أكتوبر  20مؤرخ في  810رقم  قرار
 ن المتواصل، المعدلوالمتضمن تعيين أعضاء مجمس توجيو جامعة التكوي

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 3102سبتمبر سنة  00الموافق  0222ذي القعدة عاـ  1 المؤرخ في 203-02بمقتضى المرسـو الرئاسي رقـ  -

 والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
 0111مػايو سػنة  37الموافػق  0201ذي القعػدة عػاـ  3 المؤرخ في 021-11وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 منو، 00والمتضمف إنشاء جامعة التكويف المتواصل وتنظيميا وعمميا، السيما المادة 
 3102يناير سنة  21الموافق  0222ربيع األوؿ عاـ  08المؤرخ في  22-02وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

 الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
، والمتضػػػمف تعيػػػيف أعضػػػاء مجمػػػس توجيػػػو جامعػػػة 3103نػػػوفمبر  11المػػػؤرخ فػػػي  218قػػػـ وبمقتضػػػى القػػػرار ر  -

 التكويف المتواصل، المعدؿ،
  ررـــــــيق

، المعػدؿ والمػذكور أعػاله، 3103نػوفمبر  11المػؤرخ فػي  218: تعػدؿ المػادة األولػى مػف القػرار رقػـ المادة األولـى
 كما يأتي:

ذي  3المػػػؤرخ فػػػي  021-11مػػػف المرسػػػـو التنفيػػذي رقػػػـ  00ة : تطبيقػػػا ألحكػػاـ المػػػادالمـــادة األولـــى"
، تحػػػػدد تشػػػػكيمة مجمػػػػس توجيػػػػو جامعػػػػة التكػػػػويف 0111مػػػػايو سػػػػنة  37الموافػػػػق  0201القعػػػػدة عػػػػاـ 

 المتواصل كما يأتي:
 ممثل الوزير المكمف بالتعميم العالي والبحث العممي، رئيسا، حجار الطاىر -
 ،ممثل الوزير المكمف بالمالية بورزم فمة -
 ممثمة الوزير المكمف بالتربية الوطنية، عصاد أنيسة -
 ممثمة عن السمطة المكمفة بالوظيفة العمومية، زيبرة زىرة -
 ممثمة الوزير المكمف بالتكوين والتعميم المينيين، عيوني زينب -
 ممثل الوزير المكمف بالتنمية الصناعية وترقية االستثمار، ززون دمحم -
 ير المكمف باألشغال العمومية،ممثمة الوز  دحمون حميدة -
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 ممثمة الوزير المكمف بالعمل والتشغيل والضمان االجتماعي، مومن سامية -
 ممثل الوزير المكمف بالشباب والرياضة، خرباش عبد السالم -
 مديرة جامعة بومرداس، شريفي ويزة -
 ،0مدير جامعة قسنطينة  جكون عبد الحميد -
 ن،مدير جامعة تممسا غوالي نور الدين -
 ممثل عن الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب، بالل مبروك -
 ممثل منتخب عن األساتذة الدائمين، صنياجي جمال -
 ممثل منتخب عن األساتذة المشاركين، قويدري عادل أمين -
 ممثل منتخب عن الموظفين اإلداريين والتقنيين وعمال المصالح". منصور عبد القادر -

 

 قرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.ينشر ىذا ال: 3المادة 
  3102 أكتوبر 20 حرر بالجزائر في                                                                                           

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                               
 األستاذ دمحم مباركي                                                                        
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يتضمن رزنامة العطل الجامعية 3102نوفمبر 2مؤرخ في  813رقم  قرار
 3102-3102لجامعية لمسنة ا

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، 3102سبتمبر  00الموافق  0222ذي العقدة عاـ  1المؤرخ في  203-02بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 المتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
اي سنة م 2الموافق  0231ربيع الثاني عاـ  32المؤرخ في  031-18وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 ، المتضمف القانوف األساسي الخاص باألستاذ الباحث اإلستشفائي الجامعي،3118
، 3118ماي سنة  2الموافق  0231ربيع الثاني  32المؤرخ في  021-18وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 المتضمف القانوف األساسي الخاص باألستاذ الباحث،
، 3102جانفي سنة  21الموافق  0222ربيع األوؿ  08خ في المؤر  22-02وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي.
 وبمقتضى المراسيـ المنظمة لنظاـ الدراسات لنيل الشيادات الجامعية. -

  يقـــــــــرر
سبة لفصل الشتاء إبتداءا مف بالن 3102-3102تحدد العطمة الجامعية الفصمية لمسنة الجامعية  المادة األولى:

 صباحا، 3102جانفي  1مساءا إلى يوـ األحد  3102ديسمبر  01يـو الخميس 
بالنسبة لفصل الربيع إبتداءا مف يـو  3102-3102تحدد العطمة الجامعية الفصمية لمسنة الجامعية  :3المـادة 

 صباحا، 3102أفريل  7مساءا إلى يوـ األحد  3102 مارس 31الخميس 
بالنسبة لفصل الصيف إبتداء مف يـو  3102-3102تحدد العطمة الجامعية الفصمية لمسنة الجامعية : 2ـادة الم

 صباحا، 3102سبتمبر 0مساءا إلى يـو اإلثنيف  3102جويمية  2الخميس 
 ال تطبق ىذه اإلجراءات عمى الموظفيف اإلدارييف والتقنييف وأعواف المصالح. :2المـادة 
 ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. ينشر :1المـادة 
  3102 نوفمبر 12 حرر بالجزائر في                                                                                           

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                               
 األستاذ دمحم مباركي                                                                        

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 يتضمن الترخيص لباحثين دائمين مكمفين بالدراسات لمتسجيل 3102نوفمبر  2مؤرخ في  812رقم  قرار
 3102-3102في التكوين في الطور الثالث في مؤسسات التعميم العالي بعنوان السنة الجامعية 

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، والمتضمف 3103سبتمبر  2الموافق  0222شواؿ  02المؤرخ في  237-03رقـ بمقتضى المرسوـ الرئاسي  -

 تعييف أعضاء الحكومة،
، 3112 أوت 32 الموافق 0232 جمادى الثانية 32 المؤرخ في 321-12وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 الذي يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدؿ والمتمـ،
، يحدد مياـ 3111أوت  07الموافق  0237رجب  0المؤرخ في  311-11المرسوـ التنفيذي رؽ وبمقتضى  -

 المركز الجامعي والقواعد الخاصة بتنظيمو وسيره،
، المتضمف 3118أوت  01الموافق  0231شعباف  02المؤرخ في  371-18وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

 يادة الماستر وشيادة الدكتوراه،نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وش
، 3102جانفي  21الموافق  0222ربيع األوؿ  08المؤرخ في  22-02وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي.
الثالث مف  ، الذي يحدد عدد تنظيـ التكويف في الطور3103جويمية  07المؤرخ في  010وبمقتضى القرار رقـ  -

 أجل الحصوؿ عمى شيادة الدكتوراه، المعدؿ والمتمـ،
 وبناء عمى إقتراح المديرية العامة لمبحث العممي والتطوير التكنولوجي. -

  يقـــــــــرر
ييدؼ ىذا القرار إلى الترخيص لباحثيف دائميف مكمفيف بالدراسات لمتسجيل في السنة األولى مف  المادة األولى:

 .3102-3102طور الثالث في مؤسسات التعميـ العالي بعنواف السنة الجامعية التكويف في ال
تحدد قائمة التخصصات محل التكويف حسب المؤسسات، وكذلؾ أسماء المكمفيف بالدراسات المعنييف  :3المـادة 

 بيا ومراكز البحث المنتميف إلييا في الممحق المرفق بيذا القرار.
ات لما بعد التدرج والبحث والتكويف ورؤساء مؤسسات التعميـ العالي المعنية، كل تكمف مديرة الدراس :2المـادة 

 فيما يخصو، بتنفيذ ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
  3102 نوفمبر 12 ر بالجزائر فيحر                                                                                            

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                               
 األستاذ دمحم مباركي                                                                        

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 يتضمن الترخيص لباحثين دائمين مكمفين بالدراسات لمتسجيل 3102نوفمبر  2المؤرخ في  812ممحق القرار رقم 

 3102-3102لجامعية في التكوين في الطور الثالث في مؤسسات التعميم العالي بعنوان السنة ا
LISTE NOMINATIVE DES CHARGES D’ETUDES CONCERNES  

PAR L’INSCRIPTION AU TROISIEME CYCLE DOCTORAT (LMD) 
LISTE PAR ETABLISSEMENT DE FORMATION 

 

  USTO Oran (6) 

Thème de recherche 
Centre  de 
Recherche 

Intitulé du Doctorat Nom et Prénom 

Une approche de sélection de sour0ces dans un 
environnement de recherche muti-sources 

CERIST Informatique ABDI Radia 

Adaptation au contexte d’ontologies de 
processus d’pprentissage basées sur le métier et 
la mobilité : Application aux femmes artisans 
pour la dissémination de leur savoir faire 

CERIST Informatique 
ADJRAD 
Douniyazed 

Modélisation et simulation multi agent du trafic 
routier 

CERIST Informatique ATIK Ali 
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Extration, filtrage, intégration d’information sur le 
WEB pour la gestion des catastrophes 

CERIST Informatique BENSTITI Imène 

Accès en ligne guigé par une ontologie aux 
manuscrits arabes anciens numérisés 

CERIST Informatique BOUZID Soumeya 

Slam dynamique CDTA 
Système intélligents et 
robotique 

TIAR Rachid 

 

U. Sétif (4) 

Thème de recherche 
Centre  de 
Recherche 

Intitulé du Doctorat Nom et Prénom 

Contribution au dévrloppement de méthodes 
électrique pour la caractérisation de la 
dégradation NBTI 

CDTA 
Caractérisation en 
électronique 

BOUBAAYA 
Mohamed 

Conception et réalisation d’un système de 
caractérisation thermiques des dépôts réalisés 
par projection thermique : application aux barries 
thermiques  

CDTA Génie chimique HARIDI Hadjira 

Etude et améliorations des performances d’un 
générateur éolien 

CDTA Electrotechnique 
BENNAMANE 
Yamina 

Etude de la durailité des modules 
photovoltaïques à base de semi-conducteur  de 
différentes technologies 

CRTSE 
Caractérisation en 
électronique 

MAOUDJ 
Mohamed 

 
U. Béjaîa (4) 

Thème de recherche 
Centre  de 
Recherche 

Intitulé du Doctorat Nom et Prénom 

Optimisation de la gestion dusystème de 
distribution d’énergie dans les installations 
photovoltaïques 

UDES - CDER Génie électrique 
MOHANDE KACI 
Gahnia 

Caractérisation des réseaux corporels et 
conception d’un système biomédical sans fil 

CDTA Génie électrique GHAZLI Amina 

Contribution à l’ordonnancement distribués des 
systèmes de production de biens 

CDTA 
Recherche 
opérationnelle et 
aide à la décision 

KOUIDER 
Ahmed 

Etude et acquisition de la réponse 
optoélectronique de dispositif de structure à 
base de semi-conducteur 

CRTSE Génie électrique 
BEROUAKEN 
Malika 

 
U. Tiaret  (5) 

Thème de recherche 
Centre  de 
Recherche 

Intitulé du 
Doctorat 

Nom et Prénom 

Simulation umérique du comportement d’une centrale 
électrique géothermique en fonction des températures 
du puits d’une source thermale algérienne (1), Energie 
géothermique en Aglérie (2) 

CDER 
Energie 
renouvelables 

BOUZIDI 
Khadidja 

Modélisation du microclimat intérieur des bâtiments / 
Incidence de la compacité en construction passive 

URAER - CDER 
Energie 
renouvelables 

BENKHELIFA 
Abdelaziz 

Potentiel solaire et son comportement énergétique URAER-CDER 
Energie 
renouvelables 

GAIRAA Kacem 

Performances des modules PV dan les conditions des 
climats sahariens 

URAER/MS-CDER 
Energie 
renouvelables 

OTHMANI 
Mourad 

Destruction d’un système éolien sur l’éffet de vibration URAER/MS-CDER 
Energie 
renouvelables 

HADJI Youcef 

 
U. Batna  (6) 

Thème de recherche 
Centre  de 
Recherche 

Intitulé du Doctorat Nom et Prénom 

Lutte biologique par « Coccinella algerica, KOVAR 
1977» issue de souche d’élevage artificiel : 
contribution à l’évaluation de leur éfficacité contre le 
puceon sur culture de lolanacée sous serre à Biskra 

CRSTRA 
Biodiversité animale 
et écologie 
fonctionnelle 

RAHMOUNI 
Malika 

Etude des paramètres bioécologiques liée à la 
fluctuation dans la dynamique des populations  
d’outarde houbara « Chlamydotis undulata Jaquin, 
1874 » dans les régions Besbes, Ouled Djalal et Ras 
Elmiaa Wilaya de Biskra 

CRSTRA 
Biodiversité animale 
et écologie 
fonctionnelle 

BERREDJOUH 
Djamel 

Contribution à la connaissance des conséquences 
du raccourcissement du cycle physiologique chez le 
palmier dattier «  Phoenix dactylifera » liée aux 

CRSTRA 
Biodiversité animale 
et écologie 
fonctionnelle 

ROUMANI 
Messaoud 
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changements climatiques sur l’ensenmble du bas 
Sahara 

Possibilité de l’élevage de l’Arutriche dans le Sahara 
Septentrional Algérien 

CRSTRA 
Biodiversité animale 
et écologie 
fonctionnelle 

LAKHDARI 
Kaouthar 

Contribution à l’étude des potentialités de lé 
régénération artificielle de chêne liège (Quercus 
suber 1) 

INRF 
Biodiversité animale 
et écologie 
fonctionnelle 

CHOUIAL 
Mébarek 

Dépérissement du cèdre : Rénovation de la cèdraie 
des Aurès et de Boutaleb  par plantation, étude et 
diagnostic 

INRF 
Biodiversité animale 
et écologie 
fonctionnelle 

MOUHLI 
Nourreddine 

 
U.Tlemcen (6) 

Thème de recherche 
Centre  de 
Recherche 

Intitulé du 
Doctorat 

Nom et Prénom 

Cotnribution à l'étude de la dynamique des écosystèmes 

stedppiques de la régien de Saîda, Aspects phyto-

écologique et cartogphie 
INRF 

Ecologie et 
Environnement 

MORSLI 
Abdessalem 

Ecologie, Biologie et  Valorisation des bio-
ressources de la region de Saîda Algérie  
Occidentale 

INRF 
Ecologie et 
Environnement 

ARFI Fatiha 

Les aspects floristiques, phytoécologiques et 
édaphiques de la vegetation de l'Ahaggar region de 
Tamanrasset 

INRF 
Ecologie et 
Environnement 

ABDELOUI Med 
Salah 

Etude du role curative des draas dans l'avacuation 
des dunes menaçant les routes dans le Bas-Sahara 
Algérien, experimentations sur modèles réduits 

CRSTRA 
Ecologie et 
Environnement 

SEBAA Abdel kamel 

Caractérisation d'adaptation des plantes spontanées 
du Nord-Est du Sahara Sptentrional Algérien 

CRSTRA 
Ecologie et 
Environnement 

KHERRAZE  
Mohamed  El Hafed 

Contribution à la connaissance et la preservation 
des ressources naturelles en zones steppiques (1), 
contribution à l'étude de l'impact de l'aménagement 
pastoral sur la biodiversité des ecosystems 
steppiques 

INRA 
Ecologie et 
Environnement 

BEKAI Fatma 

 
U. Blida  (7) 

Thème de recherche 
Centre  de 
Recherche 

Intitulé du Doctorat Nom et Prénom 

Etudes des propriétés physico-chimiques du 
matériau de slilcium quasi*mono (mono-like Si), 
traitement chimique pour application 
photovoltaïque 

CRSTRA Génie des procédés MAHIOU Linda 

Etudes comparative de différentes technques de 
traitement des rejets liqudes fluorés issus de 
l’industrie photovoltaïque 

CRSTRA Génie des procédés 
PALAHOUANE 
Baya 

Modification de la surface du silicium pour la 
réalisation de nanostructures destinées à la 
détection de métaux 

CRSTRA Génie des procédés 
YADDADEN 
Chafiaa 

Impact des instrants chimiques agricole sur 
l’abondance des métaux lourds (Cu, Zn, Fé) dans 
les sol, l’eau et le végétale dans la région des 
Zibans (Cas de M’Zira et El Ghrous) 

CRSTRA 

Biotechnologie 
gégétale et 
agroalimentaires 

GUESMIA Hadjer 

Toléranxes des céréales (blés) vis-à-vis des 
stresse biotiques 

INRA 

Biotechnologie 
gégétale et 
agroalimentaires 

SEMIANI 
Yasmina 

Contribution au dévelopement des chaffes eaux 
solaires adaptés en milieu saharien 

URER/MS – 
CDER 

Génie des 
mécanique 

AMAR M’Hamed 

Réponses biochimiques (biomarqueur de stress) 
de la ressources biologique) la contamination 
anthropique 

CNRDPA Génie des procédés 
DJELLALI 
Mustapha 

 
U. Boumerdès  (4) 

Thème de recherche 
Centre  de 
Recherche 

Intitulé du Doctorat 
Nom et 
Prénom 

Arithmétique reconfigurable à faible consommation 
de puissance pour compréssion d’images sur un 
réseau de cpteurs sans fils 

CDTA 
Systèmes informatiques et 
ingénieurie des logiciels 

BERRANDJIA 
Mohamed 
Lamine 

Contrôle à distance de robots intélligents et 
adaptation du réseau aux contraintes d’applications 
temps - réel 

CDTA 
Systèmes informatiques et 
ingénieurie des logiciels 

KHITER 
Belkacem 
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Développement d’un logiciel d’aides à la décision 
pour l’étude de faisabilité des systèmes hybrides 
multi – sources itnégrant des énergie reouvelables 

CDTA 
Modélistion et simulation 
en mécanique 

BOUAMRA 
Mohamed 

Modélisation, simulation et optimistion des 
performances des systèmes hybides PV-WEC 

UDES - 

CDER 
Modélistion et simulation 
en mécanique 

MAZIDI 
Ahmed 

 
U. Constantine  (7) – (Cosntantine I (2à et Cosntantine II (5)) 

Thème de recherche 
Centre  de 
Recherche 

Intitulé du Doctorat 
Nom et 
Prénom 

Les légumineuses alimentaires dans le cadre du 
développement rural en Algérie 

INRA 
Aménagement et 
développement dzs térritoires 
ruraux 

HARBI Amel 

Diversité et caractérisation des populations 
locales du carthame 

INRA 
Base biologique de la 
production et biodiversité 
végétale 

TIRICHINE 
Aïssa  

Analyse des données à grande échelle dans le 
Coud Computing 

CERIST Informatique 
DAHMANIE 
Houria 

Recherche d’information mobile dans les 
Réseaux  sociaux 

CERIST Informatique 
HAMOUCHE 
Karima 

Une approche d’optimistion pour la classification 
des services Web 

CERIST Informatique 
LAACHEMI 
Abdelouhab 

Recherche de documents pertinents dans les 
systèmes de question –réponse 

CERIST Informatique MEZIANI Hadjar 

La modélistion des données non sructurés 
issues du Coud Comptuting 

CERIST Informatique 
MIMOUN 
Nassima 

 

U. Tizi Ouzou  (4) 

Thème de recherche Centre  de 
Recherche 

Intitulé du Doctorat Nom et 
Prénom 

Etude des structures micromécanques 
utilisées dans les microsystèmes pour 
l’amétioration des leurs fiabilités mécaniques 

CDTA 
Physique des 
matériaux et des 
composants 

ACHELI 
Abdelkrim 

Speech recognition of gearing imaaired 
listeners 

CDTA Electronique 
BENZABA 
ouahiba 

Traitement de la  silice destiné à l’élaboration 
du silicium : caractérisation et optimistion du 
procédé technologique d’enrichissement 

CDTA 
Sciences, ingénierie et 
mise en forme des 
matériaux 

MEDJAHED 
Sidali 

Propriétés combinatoires des suites 
numériques associées aux graphes et 
applications 

CDTA 

Mathématiques 
appliquées et 
recherche 
opérationnelle 
(proposition) 

DAHMANIE 
Samia 

 
U. Sidi Bel Abbès  (4) 

Thème de recherche 
Centre  de 
Recherche 

Intitulé du Doctorat Nom et Prénom 

Méthodes et techniques d’injection de fautes 
pour une couverture optimale des exigences de 
surêté des applications embaruqées 

CDTA Informatique LOUIZ Fatiha 

Mathaheuristiques hybridés sur procésseurs 
graphiques (GPUS) 

CERIST Informatique SAADI hocine 

Extraction, et génération de réponse sur le Web CERIST Informatique SABAH Kirat 

Personnalisation de documents multimédia en 
fonction des besoins de l’utilisateur 

CERIST Informatique 
TONKIN 
Nourredine 

 
USTHB (10) 

Thème de recherche 
Centre  de 
Recherche 

Intitulé du Doctorat 
Nom et 
Prénom 

Implémentation optimale de filtres LTI pour des 
applications embarquées / temps – réel 

CDTA 
Imagerie médicale et rendu 
interactif 

LIACHA Ahmed 

Contrôle des processus CDTA 
Contrôle de processus et rendu 
interactif 

ACHOUR Zina 

Utilisation des techniques d’analyses de 
mouvement dans une application de 
vidéosurveillance 

CDTA 
Contrôle de processus et rendu 
interactif 

KAHLOUCHE 
Souhila 

Faille d’Aïn Smara : héritage tectonique, 
géodynamique actuelle et contribution à l’aléa 

CGS 
Bassins sédimentaire : géologie 
et modélisation géodynamique 

AOURARI 
Sahra 
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sismique 

Utilisation de l’interférométrie radar dans l’étude 
des aléas géologiques «  failles actives et 
gisement de térrain « 

CGS 
Imagerie et cartographie 
numériques en géosciences 

KESSASRA – 
BENTAYEB 
Sihem 

Tectonique active de l’Oranie en relation avec 
l’hydrothermalisme 

CGS 
Bassins sédimentaire : géologie 
et modélisation géodynamique 

AKACHOUCHE 
Sabiha 

Etude et évaluation du risque sismique d’une 
ville de la wilaya d’Oran 

CGS 
Imagerie et cartographie 
numériques en géosciences 

BARCA 
Ouahiba 

Surveillance des glissements de terrains dans 
une ville de la wiyaya de Constantine par des 
différentes méthodes géophysiques ( la méthode 
de bruit H/V ) 

CGS 
Imagerie et cartographie 
numériques en géosciences 

SADOU 
Wassila 

Analyse des enregistrements tectono-
sédimentaires de l’activité sismique dans le 
Néogène du bassin sismogène de la Mitidja 

CRAAG 
Bassins sédimentaire : géologie 
et modélisation géodynamique 

YMMEL Hayet 

L’impact des aspects socio-économiqes sur la 
dégradation des ressources biologiques dans la 
forêt domaniale de BISSA 

INRF  
BOUDANI 
Bouharaoua 

 
U. Dejlfa (1) 

Thème de recherche 
Centre  de 
Recherche 

Intitulé du Doctorat Nom et Prénom 

Circuit reconfigurable pour la Gestion Optimale 
de l’Energie dans un Système Photovoltaïque 

CDTA Electronique TITRI Sabrina 

 
U. Annaba (4) 

Thème de recherche 
Centre  de 
Recherche 

Intitulé du Doctorat Nom et Prénom 

Re-engineering or Legacy Systems for the 
Construction of Softwar Product Lines 

CDTA Système informatique SEKKAI Lamia 

Les Web services sémantiques pour les lignes 
de produits logiciels dynamiques 

CDTA Système informatique SEMAR Kahina 

Gestion de collisions des systèmes RFID CDTA Système informatique KHELIL Nacéra 

Reconstruction des Modèles des Objets 
Tridimensionnelles à partir d’un Nuage de Points 
Quelconque 

CDTA Système informatique 
TCHANTCHANE 
Zahida 

 
 

U.Ouargla (9) 

Thème de recherche 
Centre  de 
Recherche 

Intitulé du Doctorat Nom et Prénom 

Implémentation d’une méthode robuste à temps 
réel pour la segmentation des images médicales  

CDTA 
Communication et 
traitement de signal 

MESSAOUDI 
Khadija 

Informative Sampling for Semi-Supervised 
Learning 

CDTA 
Communication et 
traitement de signal 

BOUTALEB 
Ratiba 

Développement et optimisation d’un télémètre 
laser en milieu aquatique 

CDTA 
Rayonnement, 
Spectroscopie et Matière 

ALMABOUADA 
Fateh 

Application des systèmes multi-agents à la gestion 
d’énergie dans les systèmes hybrides à énegies 
renoubelables 

UDES-CDER 
Système et réseaux 
informatiques 

SABA Djamel 

Gestion et valoristion des ressources natuelles et 
développement durable (1), la gestion et la 
conservation de l’eau en agriculture à l’échelle 
régionale ou parcellaire 

INRA 
Aménagement hydrolique 
en milieu aride 

HERDA Farid 

Suivi de piétons par chmps disjoints d’un réseau 
de camera 

CDTA 
Télécommunication, 
Instrumentation et traitement 
de l’information 

AKAK Leïla 

Implementation VLSI d’algorithme complexe utilisé 
dans les récepteurs de télécommunications  

CDTA 
Télécommunication, 
Instrumentation et traitement 
de l’information 

BAKIRI Mohamed 

Proposition d’une approche distribuée pour le 
pilotage des ateliers de fabrication de simi 
conducteurs 

CDTA 
Télécommunication, 
Instrumentation et traitement 
de l’information 

MIHOUBI Bachir 

Modélisation et commandes robuste d’un bras à 
muscles artificiels pneumatiques 

CDTA 
Télécommunication, 
Instrumentation et traitement 
de l’information 

MELKOU Lamia 
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U. Jijel  (4) 

Thème de recherche 
Centre  de 
Recherche 

Intitulé du Doctorat Nom et Prénom 

Etude et caractérisation expérimental des 
photodétecteurs de type APD Geiger pixellisés 

CDTA 
Physique des 
matriaux  

MEKHELEDI 
Mohammed 

Etude des proprieties structurales et 
optoélectroniques des nanoparticules de silicium 
dans du nitrure de silicium en vue d’application 
photovoltaïque 

CRTSE 
Physique des 
matriaux  

TAYOUR Faïza 

Impact de la monoculture de l’olivier « oléa 
europea «  du bassin versant de la Soummam 
sur l’environnment  

INRA 

Biologie, 
Environnement et 
santé : Biodiversité  
et écotoxicologie 

AIT MEZIANE 
MOHAND Zine 

Impact de la monoculture de figuier de barbarie 
« Opuntia Ficus Indica «  de l’est Algérien sur 
l’environnment  

INRA 

Biologie, 
Environnement et 
santé : Biodiversité  
et écotoxicologie 

MAHDEB 
Amokrane 

 
U. Laghouat  (2) 

Thème de recherche 
Centre  de 
Recherche 

Intitulé du Doctorat Nom et Prénom 

Etude et élaboration par procédées de 
microfabrication et électrodéposition de 
structures de base des microsystèmes, poutre, 
pont et membranes 

CDTA 
Génie des 
procédés : Analyse 
et Contrôle 

KAHLOUCHE 
Karima 

Implémentation d’une méthode de segmentation 
multi – résolution 

CDTA 
Systèmes 
électroniques 

KERDJIDJI 
Oussama 

 
U. Médéa  (4) 

Thème de recherche 
Centre  de 
Recherche 

Intitulé du Doctorat Nom et Prénom 

Intégration d’un système de concentration 
solaire pour le déssalement  

UDES - CDER Génie des énergies 
renouvelables 

BELGROUN 
Zoubir 

Analyses des éffets infuits pr le vent sur 
l’Héliostat dans une centrale solaire à tour 

UDES - CDER Mécanique 
numérique 

BENDJEBBAS 
Hichem 

Pompage photovoltaïque dans les zones arides 
et semi arides 

URAER - CDER Génie des énergies 
renouvelables 

BOUTELHIG 
Azzedine 

Optimisation d’un dispositif de séchage solaire UDES - CDER Génie des énergies 
renouvelables 

KHERROUR 
Sofiane 

 
U. Khemis Miliana  (4) 

Thème de recherche 
Centre  de 
Recherche 

Intitulé du 
Doctorat 

Nom et Prénom 

Etude et élaboration de Plasma basse pression à base 
de fluor et d’hydrogène pour la gravure et la passivation 
des susbtrats de Silicium 

CDTA 
Génie des 
procédés 

FOUZAR Samia 

Elimination simultanée de fluor et du cuivre issus des 
rejets de l’industrie des semi conducteurs par adsorption 

CDTA 
Génie des 
procédés 

KALOUNE Samia 

Elaboration d’un procédé de texturisation de surface à la 
base de nanofils de silicium par voie chimique : 
Application à l’amélioration du rendement de consversion 
des cellules solaires photovoltaïques 

CERIST 
Génie des 
procédés 

SIAHMED Yasmina 

Etudes des conditions de dép$ot d’un système de 
couches Sinx (PECVD) –SiOX/Silicium sur les propriétés 
optiques et électriques d’une cellule solaire au silicium 
multicristallin 

CERIST 
Génie des 
procédés 

BEKHTARI Med  
Abdelmalek 

 
U. Oran  (1) 

Thème de recherche 
Centre  de 
Recherche 

Intitulé du Doctorat Nom et Prénom 

Détection et surveillance par camera et 
traitement statistique de reconnaissance 

CDTA 
Informatique de la 
répartition et laide à 
la décision 

MERICHE 
Mohamed 

 
U. Oum El Bouaghi  (1) 

Thème de recherche 
Centre  de 
Recherche 

Intitulé du Doctorat Nom et Prénom 

Stratégies de coordination entre cameras pour 
une application de surveillance 

CDTA 
Ingénierie des 
systèmes distribués 

MESSACI Assia 
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U. Bourdj Bou Arreridj  (1) 

Thème de recherche 
Centre  de 
Recherche 

Intitulé du Doctorat Nom et Prénom 

Contribution à l’opitmisation des detecteurs 
pixels planaires durcis aux radiations ionisantes 
dans le cadre de l’expérience ATLAS au LHC 

CDTA 
Sciences et Génie 

des matériaux 

BOUKHEMIA 
BELKHELFA 

Nabila 

 
U. Biskra  (1) 

Thème de recherche Centre  de 
Recherche 

Intitulé du Doctorat Nom et Prénom 

Perception 3D appliquées à la robotique mobile CDTA 
Techniques de l’image et 
de l’intélligence artificielle 

HAMMADOU 
Dalila 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يتضمن الترخيص لباحثين دائمين مكمفين بالدراسات لمتسجيل 3102نوفمبر 2مؤرخ في  812رقم  قرار
 3102-3102بعنوان السنة الجامعية  0في التكوين في الطور الثالث في جامعة قسنطينة

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، والمتعمق 0182أوت سنة  08الموافق  0212ذي القعدة  32المؤرخ في  302-82رسوـ رقـ بمقتضى الم -

 بتنظيـ جامعة قسنطينة وسيرىا، المعدؿ والمتمـ،

، 3103سبتمبر  2الموافق  0222شواؿ  02المؤرخ في  237-03وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -
 والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،

، 3112 أوت 32 الموافق 0232 جمادى الثانية32 المؤرخ في 321-12ذي رقـ وبمقتضى المرسوـ التنفي -
 الذي يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدؿ والمتمـ،

، 3118أوت  01الموافق  0231شعباف  02المؤرخ في  371-18وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 ة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه،المتضمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شياد

، 3102جانفي  21الموافق  0222ربيع األوؿ  08المؤرخ في  22-02وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي.

في الطور الثالث مف  ، الذي يحدد تنظيـ التكويف3103جويمية  07المؤرخ في  010وبمقتضى القرار رقـ  -
 أجل الحصوؿ عمى شيادة الدكتوراه، المعدؿ والمتمـ،

 وبناء عمى إقتراح المديرية العامة لمبحث العممي والتطوير التكنولوجي. -
 يقـــــــــرر

ييدؼ ىذا القرار إلى الترخيص لباحثيف دائميف مكمفيف بالدراسات لمتسجيل في السنة األولى مف  المادة األولى:
 .3102-3102بعنواف السنة الجامعية  0يف في الطور الثالث في جامعة قسنطينة التكو 

تعد المناصب المخصصة لتسجيل الباحثيف الدائميف المكمفيف بالدراسات، المذكورة أسماؤىـ في المرفق  :3المـادة 
تكويف في لم 0الممحق بيذا القرار، خارج عدد المناصب المفتوحة وفقا لقرارات تأىيل جامعة قسنطينة

 الطور الثالث.
: تحدد قائمة التخصصات محل التكويف، وكذلؾ أسماء المكمفيف بالدراسات المعنييف بيا ومراكز البحث 2المػادة 

 في الممحق المرفق بيذا القرار.المنتميف إلييا 
فيما يخصو بتنفيذ ، كل 0: تكمف مديرة الدراسات لما بعد التدرج والبحث والتكويف ورئيس جامعة قسنطينة2المػادة 

 ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
  3102 نوفمبر 12 حرر بالجزائر في                                                                                           

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                               
 األستاذ دمحم مباركي                                                                        

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 يتضمن الترخيص لباحثين دائمين مكمفين بالدراسات لمتسجيل 3102نوفمبر  2المؤرخ في  812ممحق القرار رقم 
 3102-3102في التكوين في الطور الثالث في مؤسسات التعميم العالي بعنوان السنة الجامعية 

U. Constantine (2) 

Thème de recherche 
Centre  de 
Recherche 

Intitulé du Doctorat Nom et Prénom 

Les légumineuses alimentaires dans le 
cadre du développement rural en Alggérie 

INRA 
Aménagement et 
développement des territoires 
ruraux 

HARBI Amel 

Diversité et caractérisation des populations 
locales du carthame 

INRA 
Base biologique de la production 
et biodiversité vénétale 

TIRICHINE Aïssa 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يتضمن الترخيص لباحثين دائمين مكمفين بالدراسات لمتسجيل 3102نوفمبر 2مؤرخ في  811رقم  قرار
 3102-3102في التكوين في الطور الثالث في جامعة تممسان بعنوان السنة الجامعية 

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، المتضمف 3103سبتمبر  2الموافق  0222شواؿ  02المؤرخ في  237-03مرسـو الرئاسي رقـ بمقتضى ال -

 تعييف أعضاء الحكومة،
، والمتضمف إنشاء جامعة تممساف، 0181المؤرخ في أوؿ غشت  028-81وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 المعدؿ والمتمـ،

، 3112 أوت 32 الموافق 0232 ادى الثانيةجم 32 المؤرخ في 321-12وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 الذي يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدؿ والمتمـ،

، 3118أوت  01الموافق  0231شعباف  02المؤرخ في  371-18وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 يادة الدكتوراه،المتضمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وش

، 3102جانفي  21الموافق  0222ربيع األوؿ  08المؤرخ في  22-02وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي.

، الذي يحدد عدد تنظيـ التكويف في الطور الثالث مف 3103جويمية  07المؤرخ في  010وبمقتضى القرار رقـ  -
 الحصوؿ عمى شيادة الدكتوراه، المعدؿ والمتمـ،أجل 

 وبناء عمى إقتراح المديرية العامة لمبحث العممي والتطوير التكنولوجي. -
 يقـــــــــرر

ييدؼ ىذا القرار إلى الترخيص لباحثيف دائميف مكمفيف بالدراسات لمتسجيل في السنة األولى مف  المادة األولى:
 .3102-3102معة تممساف بعنواف السنة الجامعية التكويف في الطور الثالث في جا

تعد المناصب المخصصة لتسجيل الباحثيف الدائميف المكمفيف بالدراسات، المذكورة أسماؤىـ في المرفق  :3المـادة 
الممحق بيذا القرار، خارج عدد المناصب المفتوحة وفقا لقرارات تأىيل جامعة تممساف لمتكويف في 

 الطور الثالث.
تحدد قائمة التخصصات محل التكويف، وكذلؾ أسماء المكمفيف بالدراسات المعنييف بيا ومراكز البحث  :2ة المـاد

 الممحق المرفق بيذا القرار.المنتميف إلييا في 
تكمف مديرة الدراسات لما بعد التدرج والبحث والتكويف ورئيس جامعة تممساف، كل فيما يخصو بتنفيذ  :2المـادة 

 ي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.ىذا القرار الذ
  3102 نوفمبر 12 حرر بالجزائر في                                                                                           

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                               
 األستاذ دمحم مباركي                                                                        

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 يتضمن الترخيص لباحثين دائمين مكمفين بالدراسات لمتسجيل 3102نوفمبر  2المؤرخ في  855 ممحق القرار رقم
 3102-3102في التكوين في الطور الثالث في مؤسسات التعميم العالي بعنوان السنة الجامعية 

U. Tlemcen  (6) 

Thème de recherche 
Centre  de 
Recherche 

Intitulé du 
Doctorat 

Nom et Prénom 

Contribution à l’étude de la dynamique des 
écosystèmes steppiques de la région de Saîda, 
aspects phyto-écologique et cartogrphie 

INRF 
Ecologie 
Environnement 

MORSLI Abdessalem 

Ecologie, Biologie et valorisation des bioressources 
de la région de Saïda Algérie Occidentale 

INRF 
Ecologie 
Environnement 

ARFI Fatiha 

Les aspects floristiques, phytoècologiques et 
édaphiques de la végétation de l’ahaggar région de 
Tamanrasset 

INRF 
Ecologie 
Environnement 

ABDELAOUI Med 
Salah 

Etude du rôle curatif des draas dans l’évacuation 
des dûnes menaçant les routes dans le Bas-Sahar 
Algérien, expérimentations sur modèles réduits 

CRSTRA 
Ecologie 
Environnement 

SEBAA Abdel Kamel 

Caractérisation d’adaptation des plantes 
spontanées du Nord-Est du Sahara Septentrional 
Algérien 

CRSTRA 
Ecologie 
Environnement 

KHERRAZE Mohamed 

Contribution à la connaissance et la préseration 
des ressources naturelles en zones steppiques (1), 
contribution à l’étude de l’impact de l’aménagement 
patoral sur la biodiversité des écosystèmes 
steppiques 

INRA 
Ecologie 
Environnement 

BEKAI Fatima 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يتضمن الترخيص لباحثين دائمين مكمفين بالدراسات لمتسجيل 3102نوفمبر 2مؤرخ في  817رقم  قرار
 3102-3102بعنوان السنة الجامعية  0في التكوين في الطور الثالث في جامعة البميدة 

 

 ير التعميم العالي والبحث العممي،إن وز 
، المتضمف 3103سبتمبر  2الموافق  0222شواؿ  02المؤرخ في  237-03بمقتضى المرسـو الرئاسي رقـ  -

 تعييف أعضاء الحكومة،
، المتضمف 0181الموافق أوؿ أوت  0233جمادى الثانية  21المؤرخ في  321-10وبمقتضى المرسوـ رقـ  -

 دؿ،إنشاء جامعة البميدة، المع

، 3112 أوت 32 الموافق 0232 جمادى الثانية 32 المؤرخ في 321-12وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 الذي يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدؿ والمتمـ،

، 3118أوت  01الموافق  0231شعباف  02المؤرخ في  371-18وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 اـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه،المتضمف نظ

، 3102جانفي  21الموافق  0222ربيع األوؿ  08المؤرخ في  22-02وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،

، الذي يحدد عدد تنظيـ التكويف في الطور الثالث مف 3103جويمية  07المؤرخ في  010وبموجب القرار رقـ  -
 أجل الحصوؿ عمى شيادة الدكتوراه، المعدؿ والمتمـ،

   وبناء عمى إقتراح المديرية العامة لمبحث العممي والتطوير التكنولوجي. -
 يقـــــــــرر

 

لمتسجيل في السنة األولى مف  ييدؼ ىذا القرار إلى الترخيص لباحثيف دائميف مكمفيف بالدراسات المادة األولى:
 .3102-3102بعنواف السنة الجامعية  0التكويف في الطور الثالث في جامعة البميدة 
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تعد المناصب المخصصة لتسجيل الباحثيف الدائميف المكمفيف بالدراسات، المذكورة أسماؤىـ في المرفق  :3لمـادة ا
لمتكويف في  0ا لقرارات تأىيل جامعة البميدة الممحق بيذا القرار، خارج عدد المناصب المفتوحة وفق

 الطور الثالث.
تحدد قائمة التخصصات محل التكويف، وكذلؾ أسماء المكمفيف بالدراسات المعنييف بيا ومراكز البحث  :2المـادة 

 المنتميف إلييا في الممحق المرفق بيذا القرار.
، كل فيما يخصو بتنفيذ 0والتكويف ورئيس جامعة البميدة تكمف مديرة الدراسات لما بعد التدرج والبحث  :2المـادة 

 ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
  3102 نوفمبر 12 حرر بالجزائر في                                                                                           

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                               
 األستاذ دمحم مباركي                                                                        

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 يتضمن الترخيص لباحثين دائمين مكمفين بالدراسات لمتسجيل 3102نوفمبر  2المؤرخ في  817ممحق القرار رقم 

 3102-3102في التكوين في الطور الثالث في مؤسسات التعميم العالي بعنوان السنة الجامعية 
U. Blida 1  (6) 

Thème de recherche 
Centre  de 
Recherche 

Intitulé du 
Doctorat 

Nom et Prénom 

Etude des propriétés physico-chimiques du matériau 
de silicium qusi*mono (mono-like Si), traitement 
chimique pour application photovoltaîque 

CRTSE Génie des procédés MAHIOU Linda 

Etude comparative de différentes techniques de 
traitement des rejets liqudes fluorés issus de 
l’industri photovoltaîque 

CRTSE Génie des procédés 
PALAHOUANE 
Baya 

Modification de la surface du silicium pour la 
réalisation de nanostructures destinées à la 
détection de métaux 

CRTSE Génie des procédés 
YADDADEN 
Chafiaa 

Impact des intrants chimiques agricole sur 
l’abondance des matéux lourds (Cu, Zn, Fé) dans le 
sol, l’eau et le végélale dans la région des Zibans 
(Cas de M’Zira et El Ghrous) 

CRTSE 
Biotechnologie 
végétale et 
agroalimantaire 

GUESMIA Hadjer 

Tolérance des céréales (blés) vis-à-vis des stresse 
biotiques 

INRA 
Biotechnologie 
végétale et 
agroalimantaire 

SEMIANI 
Yasmina 

Contribution au développment des chauffes eaux 
solaires adaptés en milieu saharien 

URER/MS - 
CDER 

Génie mécanique AMAR M’hamed 

Réponses biochimiqes (biomarqueur de stress) de la 
ressource biologique) la contamination anthropique 

CNRDPA Génie des procédés 
DJELLALI 
Mustapha 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يتضمن الترخيص لباحثين دائمين مكمفين بالدراسات 3102فمبر نو  2مؤرخ في  812رقم  قرار
 3102-3102في التكوين في الطور الثالث في جامعة بجاية بعنوان السنة الجامعية  لمتسجيل

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضمف  ،3103سبتمبر  2الموافق  0222شواؿ  02المؤرخ في  237-03بمقتضى المرسـو الرئاسي رقـ  -

 تعييف أعضاء الحكومة،
، 0118جويمية  2الموافق  0201ربيع األوؿ  02المؤرخ في  308-18وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 المتضمف إنشاء جامعة بجاية، المعدؿ والمتمـ،

، 3112 أوت 32 الموافق 0232 جمادى الثانية 32 المؤرخ في 321-12وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 حدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدؿ والمتمـ،الذي ي

، 3118أوت  01الموافق  0231شعباف  02المؤرخ في  371-18وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 المتضمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه،
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، 3102جانفي  21الموافق  0222ربيع األوؿ  08المؤرخ في  22-02 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ -
 الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي.

، الذي يحدد عدد تنظيـ التكويف في الطور الثالث مف 3103جويمية  07المؤرخ في  010وبموجب القرار رقـ  -
 أجل الحصوؿ عمى شيادة الدكتوراه، المعدؿ والمتمـ،

 بناء عمى إقتراح المديرية العامة لمبحث العممي والتطوير التكنولوجي.و  -
 

  يقـــــــــرر
: ييدؼ ىذا القرار إلى الترخيص لباحثيف دائميف مكمفيف بالدراسات لمتسجيل في السنة األولى مف المادة األولى

 .3102-3102التكويف في الطور الثالث في جامعة بجاية بعنواف السنة الجامعية 
المرفق تعد المناصب المخصصة لتسجيل الباحثيف الدائميف المكمفيف بالدراسات، المذكورة أسماؤىـ في  :3المـادة 

الطور  الممحق بيذا القرار، خارج عدد المناصب المفتوحة وفقا لقرارات تأىيل جامعة بجاية لمتكويف في
 الثالث.

سماء المكمفيف بالدراسات المعنييف بيا ومراكز البحث قائمة التخصصات محل التكويف، وكذلؾ أ تحدد :2المـادة 
 المنتميف إلييا في الممحق المرفق بيذا القرار.

تكمف مديرة الدراسات لما بعد التدرج والبحث والتكويف ورئيس جامعة بجاية، كل فيما يخصو بتنفيذ ىذا  :2المـادة 
 ث العممي.القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبح

  3102 نوفمبر 12 حرر بالجزائر في                                                                                           
 عممي وزير التعميم العالي والبحث ال                                                                                              

 األستاذ دمحم مباركي                                                                        
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 حثين دائمين مكمفين بالدراسات لمتسجيليتضمن الترخيص لبا 3102نوفمبر  2المؤرخ في  812ممحق القرار رقم 
 3102-3102في التكوين في الطور الثالث في مؤسسات التعميم العالي بعنوان السنة الجامعية 

U. Béjaîa  (4) 

Thème de recherche 
Centre  de 
Recherche 

Intitulé du Doctorat Nom et Prénom 

Optimisation de la gestion du système de 
distribution d’énergie dans les installations 
photovoltaîques 

UDES-CDER Génie électrique 
MOHAND KACI 
Ghania 

Caractérisation des réseaux corporels et conception 
d’un système biomédical sans fil 

CDTA Génie électrique GHAZLI Amina 

Contribution à l’ordonnacement distribué des 
systèmes de production de biens 

CDTA 
Recherche 
opérationnelle et 
aide à la décison 

KOUIDER 
Ahmed 

Etude et acquisition de la réponse optoélectonique 
de dispositif de structure à base de semi conducteur 

CRTSE Génie électrique 
BEROUAKEN 
Malkia 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يتضمن الترخيص لباحثين دائمين مكمفين بالدراسات 3102نوفمبر 2مؤرخ في  818رقم  قرار
 3102-3102في التكوين في الطور الثالث في جامعة باتنة بعنوان السنة الجامعية  لمتسجيل

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، المتضمف 3103سبتمبر  2الموافق  0222شواؿ  02المؤرخ في  237-03ى المرسـو الرئاسي رقـ بمقتض -

 تعييف أعضاء الحكومة،
، المتضمف إنشاء جامعة باتنة، المعدؿ 0181المؤرخ في أوؿ أوت  027-81وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 والمتمـ،
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 أوت 32 الموافق 0232 جمادى الثانية عاـ 32 المؤرخ في 321-12وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 الذي يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدؿ والمتمـ،، 3112

، 3118أوت  01الموافق  0231شعباف  02المؤرخ في  371-18وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 ستر وشيادة الدكتوراه،المتضمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة الما

، 3102جانفي  21الموافق  0222ربيع األوؿ  08المؤرخ في  22-02وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،

ف ، الذي يحدد عدد تنظيـ التكويف في الطور الثالث م3103جويمية  07المؤرخ في  010وبمقتضى القرار رقـ  -
 أجل الحصوؿ عمى شيادة الدكتوراه، المعدؿ والمتمـ،

 وبناء عمى إقتراح المديرية العامة لمبحث العممي والتطوير التكنولوجي. -
 

  يقـــــــــرر
 

ييدؼ ىذا القرار إلى الترخيص لباحثيف دائميف مكمفيف بالدراسات لمتسجيل في السنة األولى مف  المادة األولى:
 .3102-3102الث في جامعة باتنة بعنواف السنة الجامعية التكويف في الطور الث

صصة لتسجيل الباحثيف الدائميف المكمفيف بالدراسات، المذكورة أسماؤىـ في المرفق تعد المناصب المخ :3المـادة 
خارج عدد المناصب المفتوحة وفقا لقرارات تأىيل جامعة باتنة لمتكويف في الطور  الممحق بيذا القرار،

 الثالث.
تحدد قائمة التخصصات محل التكويف، وكذلؾ أسماء المكمفيف بالدراسات المعنييف بيا ومراكز البحث  :2المـادة 

 المنتميف إلييا في الممحق المرفق بيذا القرار.
تكمف مديرة الدراسات لما بعد التدرج والبحث والتكويف ورئيس جامعة باتنة، كل فيما يخصو بتنفيذ ىذا  :2المـادة 

 ار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.القر 
  3102 نوفمبر 12 حرر بالجزائر في                                                                                           

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                               
 األستاذ دمحم مباركي                                                                        

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 يتضمن الترخيص لباحثين دائمين مكمفين بالدراسات لمتسجيل 3102نوفمبر  2المؤرخ في  818ار رقم ممحق القر 

 3102-3102في التكوين في الطور الثالث في مؤسسات التعميم العالي بعنوان السنة الجامعية 

U. Batna  (6) 

Thème de recherche 
Centre  de 
Recherche 

Intitulé du Doctorat Nom et Prénom 

Lutte biologique par «  Cocciella algerica, KOVAR 1977 
«  issue de souche d’élevage artificiel : Contribution à 
l’évaluation de leur éfficacité contre le puceron sur 
culture de solanacée sous serre à Biskra 

CRTSE 
Biodiversité animale et 
écologie fonctionnelle 

RAHMOUNI 
Malika 

Etude des paramètres bioécologiques liée à la fluctuation 
dans la dynmique des populations d’outardes Houbara 
« Chlamydotis undulata Jaquin 1874) dans les régiens 
Besbes, Ouled Djalal et Ras Elmiaa Wilaya de Biskra 

CRTSE 
Biodiversité animale et 
écologie fonctionnelle 

BERREDJOUH 
Djamel 

Contribution à la connaissance des conséquences du 
raccourcissment du cycle physiologique chez le palmier 
dattier « Phoenix dactylifera » liée aux changements 
climatiques sur l’ensemble du bas Sahara 

CRTSE 
Biodiversité animale et 
écologie fonctionnelle 

ROUMANI 
Messaoud 

Possibilité de l’élevage de l’Autriche dans le Sahar 
Septentrional Algérien 

CRTSE 
Biodiversité animale et 
écologie fonctionnelle 

LAKHDARI 
Kaouthar 

Contribution à l’étude des potentialités de la régénération 
artificielle de chêne liège (Quercus suber 1) 

INRF 
Biodiversité animale et 
écologie fonctionnelle 

GHOUIAL 
Mebarek 

Dépérissement du cèdre : Rénovation de la cédraie des 
Aurès et de BOUTALEB par plantation, étude et 
diagnostic 

INRF 
Biodiversité animale et 
écologie fonctionnelle 

MOUHLI 
Nourreddine 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 يتضمن الترخيص لباحثين دائمين مكمفين بالدراسات 3102نوفمبر 2مؤرخ في  811رقم  قرار
 3102-3102في التكوين في الطور الثالث في جامعة وىران بعنوان السنة الجامعية  لمتسجيل

 

 عالي والبحث العممي،إن وزير التعميم ال
 ، والخاص بتنظيـ وسير جامعة وىراف،0182أوت  08المؤرخ في  300-82بمقتضى المرسـو رقـ  -
، 3103سبتمبر  2الموافق  0222شواؿ  02المؤرخ في  237-03وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
، 3112 أوت 32 الموافق 0232 جمادى الثانية 32 يالمؤرخ ف 321-12وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 الذي يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدؿ والمتمـ،
، 3118أوت  01الموافق  0231شعباف  02المؤرخ في  371-18وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 استر وشيادة الدكتوراه،المتضمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة الم
، 3102جانفي  21الموافق  0222ربيع األوؿ  08المؤرخ في  22-02وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
مف ، الذي يحدد عدد تنظيـ التكويف في الطور الثالث 3103جويمية  07المؤرخ في  010وبمقتضى القرار رقـ  -

 أجل الحصوؿ عمى شيادة الدكتوراه، المعدؿ والمتمـ،
 وبناء عمى إقتراح المديرية العامة لمبحث العممي والتطوير التكنولوجي. -

 

  يقـــــــــرر
 

ييدؼ ىذا القرار إلى الترخيص لباحثيف دائميف مكمفيف بالدراسات لمتسجيل في السنة األولى مف  المادة األولى:
 .3102-3102ثالث في جامعة وىراف بعنواف السنة الجامعية التكويف في الطور ال

تعد المناصب المخصصة لتسجيل الباحثيف الدائميف المكمفيف بالدراسات، المذكورة أسماؤىـ في المرفق  :3المـادة 
الممحق بيذا القرار، خارج عدد المناصب المفتوحة وفقا لقرارات تأىيل جامعة وىراف لمتكويف في الطور 

 .الثالث
قائمة التخصصات محل التكويف، وكذلؾ أسماء المكمفيف بالدراسات المعنييف بيا ومراكز البحث : تحدد 2المـادة 

 المنتميف إلييا في الممحق المرفق بيذا القرار.
تكمف مديرة الدراسات لما بعد التدرج والبحث والتكويف ورئيس جامعة وىراف، كل فيما يخصو بتنفيذ ىذا  :2المـادة 

 رار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.الق
  3102 نوفمبر 12 حرر بالجزائر في                                                                                           

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                               
 األستاذ دمحم مباركي                                                                        

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 يتضمن الترخيص لباحثين دائمين مكمفين بالدراسات لمتسجيل 3102نوفمبر  2المؤرخ في  811رار رقم ممحق الق

 3102-3102في التكوين في الطور الثالث في مؤسسات التعميم العالي بعنوان السنة الجامعية 
 

U. Oran  (1) 

Thème de recherche 
Centre  de 
Recherche 

Intitulé du Doctorat Nom et Prénom 

Détection et surveillence par camera et 
traitement statistique de reconaissance 

CDTA 
Informatique de la 

réparation et aide à la 
décision 

MERICHE Mohamed 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 ص لباحثين دائمين مكمفين بالدراساتيتضمن الترخي 3102نوفمبر  2مؤرخ في  871رقم  قرار
 3102-3102في التكوين في الطور الثالث في جامعة تيزي وزو بعنوان السنة الجامعية  لمتسجيل

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، المتضمف 3103سبتمبر  2الموافق  0222شواؿ  02المؤرخ في  237-03بمقتضى المرسـو الرئاسي رقـ  -

 ء الحكومة،تعييف أعضا
 الموافق أوؿ غشت سنة 0211 ذي الحجة عاـ 31المؤرخ في  021-81وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 ، والمتضمف إنشاء جامعة تيزي وزو، المعدؿ والمتمـ،0181

، 3112 أوت 32 الموافق 0232 جمادى الثانية 32 المؤرخ في 321-12وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 لجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدؿ والمتمـ،الذي يحدد مياـ ا

، 3118أوت  01الموافق  0231شعباف  02المؤرخ في  371-18وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 المتضمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه،

، 3102جانفي  21الموافق  0222ربيع األوؿ  08ؤرخ في الم 22-02وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي.

، الذي يحدد عدد تنظيـ التكويف في الطور الثالث مف 3103جويمية  07المؤرخ في  010وبموجب القرار رقـ  -
 أجل الحصوؿ عمى شيادة الدكتوراه، المعدؿ والمتمـ،

 قتراح المديرية العامة لمبحث العممي و التطوير التكنولوجي.وبناء عمى إ -
 يقـــــــــرر

ييدؼ ىذا القرار إلى الترخيص لباحثيف دائميف مكمفيف بالدراسات لمتسجيل في السنة األولى مف  المادة األولى:
 .3102-3102التكويف في الطور الثالث في جامعة تيزي وزو بعنواف السنة الجامعية 

تعد المناصب المخصصة لتسجيل الباحثيف الدائميف المكمفيف بالدراسات، المذكورة أسماؤىـ في المرفق : 3المـادة 
الممحق بيذا القرار، خارج عدد المناصب المفتوحة وفقا لقرارات تأىيل جامعة تيزي وزو لمتكويف في 

 الطور الثالث.
المكمفيف بالدراسات المعنييف بيا ومراكز البحث تحدد قائمة التخصصات محل التكويف، وكذلؾ أسماء  :2المـادة 

 في الممحق المرفق بيذا القرار.المنتميف إلييا 
تكمف مديرة الدراسات لما بعد التدرج والبحث والتكويف ورئيس جامعة تيزي وزو، كل فيما يخصو بتنفيذ  :2المـادة 

 العممي.ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث 
  3102 نوفمبر 12 حرر بالجزائر في                                                                                           

 ممي وزير التعميم العالي والبحث الع                                                                                               
 األستاذ دمحم مباركي                                                                         

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 حثين دائمين مكمفين بالدراسات لمتسجيليتضمن الترخيص لبا 3102نوفمبر  2المؤرخ في  871ممحق القرار رقم 

 3102-3102في التكوين في الطور الثالث في مؤسسات التعميم العالي بعنوان السنة الجامعية 

U. Tizi Ouzou  (4) 

Thème de recherche 
Centre  de 
Recherche 

Intitulé du Doctorat 
Nom et 
Prénom 

Etude des structures micromécaniques utilisées dans les 
microsystèmes pour l’amélioration de leurs fiabilités 
mécaniques 

CDTA 
Physique de matériaux et 
des composants 

ACHELI 
Abdelkrim 

Speech recognition of hearing impaired listeners CDTA Electronique BENZAA Ouhiba 

Traitement de la silice destiné à l’élaboration du silicium : 
caractérisation et optimisation du procédé technologique 
d’enrichissment 

CRTSE 
Sciences, Ingénierie et mise 
en forme des matériaux 

MEDJAHED 
Sidali 

Propriétés combinatoires des suites numériques 
associées aux graphes et applications 

CERIST 
Mathématiques appliquées et 
recherche opérationnelle 
(proposition) 

DAHMANI 
Samia 
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 يتضمن الترخيص لباحثين دائمين مكمفين بالدراسات 3102نوفمبر 2مؤرخ في  870رقم  قرار
 3102-3102في التكوين في الطور الثالث في جامعة تيارت بعنوان السنة الجامعية  لمتسجيل

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، المتضمف 3103سبتمبر  2الموافق  0222شواؿ  02المؤرخ في  237-03بمقتضى المرسـو الرئاسي رقـ  -

 تعييف أعضاء الحكومة،
، 3110سبتمبر 08الموافق  0233جمادى الثانية  21المؤرخ في  320-10وبمقتضى المرسوـ رقـ  -

 تيارت، المعدؿ والمتمـ، والمتضمف إنشاء جامعة

، 3112 أوت 32 الموافق 0232 جمادى الثانية 32 المؤرخ في 321-12وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 الذي يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدؿ والمتمـ،

، 3118أوت  01الموافق  0231شعباف  02المؤرخ في  371-18وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 المتضمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه،

، 3102جانفي  21الموافق  0222ربيع األوؿ  08المؤرخ في  22-02وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي.

، الذي يحدد تنظيـ التكويف في الطور الثالث مف أجل 3103جويمية  07ؤرخ في الم 010وبموجب القرار رقـ  -
 الحصوؿ عمى شيادة الدكتوراه، المعدؿ والمتمـ،

 وبناء عمى إقتراح المديرية العامة لمبحث العممي والتطوير التكنولوجي. -
 يقـــــــــرر

فيف بالدراسات لمتسجيل في السنة األولى مف ييدؼ ىذا القرار إلى الترخيص لباحثيف دائميف مكم المادة األولى:
 .3102-3102التكويف في الطور الثالث في جامعة تيارت بعنواف السنة الجامعية 

تعد المناصب المخصصة لتسجيل الباحثيف الدائميف المكمفيف بالدراسات، المذكورة أسماؤىـ في المرفق  :3المـادة 
 فتوحة وفقا لقرارات تأىيل جامعة تيارت لمتكويف في الطور الثالثالممحق بيذا القرار، خارج عدد المناصب الم

تحدد قائمة التخصصات محل التكويف، وكذلؾ أسماء المكمفيف بالدراسات المعنييف بيا ومراكز البحث  :2المـادة 
 في الممحق المرفق بيذا القرار.المنتميف إلييا 

بحث والتكويف ورئيس جامعة تيارت، كل فيما يخصو بتنفيذ ىذا تكمف مديرة الدراسات لما بعد التدرج وال :2المـادة 
 القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

  3102 نوفمبر 12 حرر بالجزائر في                                                                                           
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                               

 األستاذ دمحم مباركي                                                                        
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 يتضمن الترخيص لباحثين دائمين مكمفين بالدراسات لمتسجيل 3102نوفمبر  2المؤرخ في  870ممحق القرار رقم 
 3102-3102في التكوين في الطور الثالث في مؤسسات التعميم العالي بعنوان السنة الجامعية 

U. Tizi Ouzou  (5) 

Thème de recherche 
Centre  de 
Recherche 

Intitulé du 
Doctorat 

Nom et 
Prénom 

Simulation umérique du comportement d’une centrale 
électrique géothermique en fonction des température du 
puits d’une source thermale algérienne (1), Energie 
géothermique en Algérie (2) 

CDER 
Energie 

renouvelables 
BOUZIDI 
Khadidja 

Modélisation du microclimat intérieur des 
batiments/Incidence de la compacité en construction 
passive 

URAER-CDER 
Energie 

renouvelables 
BENKHELIFA 

Abdelaziz 

Potentiel solaire et son comportement énergétique URER/MS-CDER 
Energie 

renouvelables 
GAIRAA Kacem 

Performance des modules PV dans les conditions des 
climats sahariens 

URER/MS-CDER 
Energie 

renouvelables 
OTHMANI 

Mourad 

Destruction d’un système olien sur l’éffet de vibration URER/MS-CDER 
Energie 

renouvelables 
HADJI Youcef 
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 يتضمن الترخيص لباحثين دائمين مكمفين بالدراسات 3102نوفمبر  2مؤرخ في  873رقم  قرار
 3102-3102في التكوين في الطور الثالث في جامعة األغواط بعنوان السنة الجامعية  لمتسجيل

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، والمتضمف 3103سبتمبر  2الموافق  0222شواؿ  02المؤرخ في  237-03بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 تعييف أعضاء الحكومة،
سبتمبر  08الموافق  0233جمادى الثانية  21المؤرخ في  321-10وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 ، المتضمف إنشاء جامعة األغواط، المعدؿ،3110

، 3112 أوت 32 لموافقا 0232 جمادى الثانية 32 المؤرخ في 321-12وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 الذي يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدؿ والمتمـ،

، 3118أوت  01الموافق  0231شعباف  02المؤرخ في  371-18وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 المتضمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه،

، 3102جانفي  21الموافق  0222ربيع األوؿ  08المؤرخ في  22-02مقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ وب -
 الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،

، الذي يحدد عدد تنظيـ التكويف في الطور الثالث مف 3103جويمية  07المؤرخ في  010وبموجب القرار رقـ  -
 دكتوراه، المعدؿ والمتمـ،أجل الحصوؿ عمى شيادة ال

 وبناء عمى إقتراح المديرية العامة لمبحث العممي والتطوير التكنولوجي. -
  يقـــــــــرر

: ييدؼ ىذا القرار إلى الترخيص لباحثيف دائميف مكمفيف بالدراسات لمتسجيل في السنة األولى مف المادة األولى
 .3102-3102السنة الجامعية  التكويف في الطور الثالث في جامعة األغواط بعنواف

تعد المناصب المخصصة لتسجيل الباحثيف الدائميف المكمفيف بالدراسات، المذكورة أسماؤىـ في المرفق : 3المـادة 
الممحق بيذا القرار، خارج عدد المناصب المفتوحة وفقا لقرارات تأىيل جامعة األغواط لمتكويف في الطور 

 الثالث.
التخصصات محل التكويف، وكذلؾ أسماء المكمفيف بالدراسات المعنييف بيا ومراكز البحث تحدد قائمة  :2المـادة 

 في الممحق المرفق بيذا القرار.المنتميف إلييا 
تكمف مديرة الدراسات لما بعد التدرج والبحث والتكويف ورئيس جامعة األغواط، كل فيما يخصو بتنفيذ  :2المـادة 

 رة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.ىذا القرار الذي سينشر في النش
  3102 نوفمبر 12 حرر بالجزائر في                                                                                           

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                               
 األستاذ دمحم مباركي                                                                        

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 يتضمن الترخيص لباحثين دائمين مكمفين بالدراسات لمتسجيل 3102نوفمبر  2المؤرخ في  873ممحق القرار رقم 

 3102-3102في التكوين في الطور الثالث في مؤسسات التعميم العالي بعنوان السنة الجامعية 
U. Laghouat  (2) 

Thème de recherche 
Centre  de 
Recherche 

Intitulé du Doctorat Nom et Prénom 

Etude et élaboration par proédées de microfabrication 
et électrodéposition de structures de base des 
microsystèmes : poutr, pont et membranes 

CDTA 
Génie des proédés : 
analyse et contrôle 

KAHLOUCHE 
Karima 

Implémentation d’une méthode de segmentation multi - 
résolution 

CDTA Systèmes électroniques 
KERDJIDJI 
Oussama 
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 يتضمن الترخيص لباحثين دائمين مكمفين بالدراسات 3102نوفمبر 2مؤرخ في  872رقم  قرار
 –ىواري بومدين–في التكوين في الطور الثالث في جامعة العموم والتكنولوجيا  لمتسجيل

 3102-3102بعنوان السنة الجامعية  
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، المتضمف 3103سبتمبر  2الموافق  0222شواؿ  02المؤرخ في  237-03ـ بمقتضى المرسـو الرئاسي رق -

 تعييف أعضاء الحكومة،
، 0182غشت  08الموافق  0212ذي القعدة  31المؤرخ في  321-10وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 المعدؿ والمتمـ،  –ىواري بومديف  –والخاص بتنظيـ وسير جامعة العموـ والتكنولوجيا 

، 3112 أوت 32 الموافق 0232 جمادى الثانية 32 المؤرخ في 321-12المرسوـ التنفيذي رقـ وبمقتضى  -
 الذي يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدؿ والمتمـ،

، 3118أوت  01الموافق  0231شعباف  02المؤرخ في  371-18وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه،المتضمف نظاـ الدراسات 

، 3102جانفي  21الموافق  0222ربيع األوؿ  08المؤرخ في  22-02وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي.

تنظيـ التكويف في الطور الثالث مف أجل  ، الذي يحدد3103جويمية  07المؤرخ في  010وبموجب القرار رقـ  -
 الحصوؿ عمى شيادة الدكتوراه، المعدؿ والمتمـ،

 وبناء عمى إقتراح المديرية العامة لمبحث العممي والتطوير التكنولوجي. -

 

 يقـــــــــرر
 

األولى مف  ييدؼ ىذا القرار إلى الترخيص لباحثيف دائميف مكمفيف بالدراسات لمتسجيل في السنة المادة األولى:
بعنواف السنة الجامعية  –ىواري بومديف  –التكويف في الطور الثالث في جامعة العموـ والتكنولوجيا 

3102-3102. 
تعد المناصب المخصصة لتسجيل الباحثيف الدائميف المكمفيف بالدراسات، المذكورة أسماؤىـ في المرفق  :3المـادة 

 –مفتوحة وفقا لقرارات تأىيل جامعة العموـ والتكنولوجيا الممحق بيذا القرار، خارج عدد المناصب ال
 لمتكويف في الطور الثالث. –ىواري بومديف 

تحدد قائمة التخصصات محل التكويف، وكذلؾ أسماء المكمفيف بالدراسات المعنييف بيا ومراكز البحث  :2المـادة 
 في الممحق المرفق بيذا القرار.المنتميف إلييا 

ىواري  –مديرة الدراسات لما بعد التدرج والبحث والتكويف ورئيس جامعة العموـ والتكنولوجيا تكمف  :2المـادة 
، كل فيما يخصو، بتنفيذ ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث –بومديف 
 العممي.

  3102 نوفمبر 12 حرر بالجزائر في                                                                                           
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                               

 ألستاذ دمحم مباركيا                                                                        
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 يتضمن الترخيص لباحثين دائمين مكمفين بالدراسات لمتسجيل 3102نوفمبر  2المؤرخ في  872ممحق القرار رقم 
 3102-3102يم العالي بعنوان السنة الجامعية في التكوين في الطور الثالث في مؤسسات التعم

USTHB  (10) 

Thème de recherche 
Centre  de 
Recherche 

Intitulé du Doctorat 
Nom et 
Prénom 

Implémentation optimale de filtres LTI pour des 
applications embarquées / temps – réel 

CDTA 
Imagerie médicale et rendu 

interactif 
LIACHA  
Ahmed 
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Contrôle des processus CDTA 
Contrôle de processus et 

rendu interactif 
ACHOUR  Zina 

Utilisation des techniques d’analyses de mouvement 
dans une application de vidéosurveillance 

CDTA 
Contrôle de processus et 

rendu interactif 
KAHLOUCHE 

Souhila 

Faille d’Aïn Smara : héritage tectonique, 
géodynamique actuelle et contribution à l’aléa 
sismique 

CGS 
Bassins sédimentaire : 

géologie et modélisation 
géodynamique 

AOURARI 
Sahra 

Utilisation de l’interférométrie radar dans l’étude des 
aléas géologiques «  failles actives et gisement de 
térrain « 

CGS 
Imagerie et cartographie 

numériques en géosciences 

KESSASRA-
BENTAYEB 

Sihem 

Tectonique active de l’Oranie en relation avec 
l’hydrothermalisme 

CGS 
Bassins sédimentaire : 

géologie et modélisation 
géodynamique 

AKACHOUCHE 
Sabiha 

Etude et évaluation du risque sismique d’une ville de 
la wilaya d’Oran 

CGS 
Imagerie et cartographie 

numériques en géosciences 
BARCA 
Ouahiba 

Surveillance des glissements de terrains dans une 
ville de la wiyaya de Constantine par des différentes 
méthodes géophysiques ( la méthode de bruit H/V ) 

CGS 
Imagerie et cartographie 

numériques en géosciences 
SADOU 
Wassila 

Analyse des enregistrements tectono-sédimentaires 
de l’activité sismique dans le Néogène du bassin 
sismogène de la Mitidja 

CRAAG 
Bassins sédimentaire : 

géologie et modélisation 
géodynamique 

YMMEL Hayet 

L’impact des aspects socio-économiqes sur la 
dégradation des ressources biologiques dans la forêt 
domaniale de BISSA 

INRF 
Science de l’eau et 

environnement 
BOUDANI 

Bouharaoua 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يتضمن الترخيص لباحثين دائمين مكمفين بالدراسات 3102نوفمبر 2مؤرخ في  872رقم  قرار
 3102-3102في التكوين في الطور الثالث في جامعة أم البواقي بعنوان السنة الجامعية  لمتسجيل

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
والمتضمف  ،3103سبتمبر  2الموافق  0222شواؿ  02المؤرخ في  237-03ى المرسوـ الرئاسي رقـ بمقتض -

 تعييف أعضاء الحكومة،
، والمتضمف 3111جانفي  2الموافق  0221محـر  12المؤرخ في  17-11وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 إنشاء جامعة أـ البواقي، 

، 3112 أوت 32 الموافق 0232 جمادى الثانية 32 لمؤرخ فيا 321-12وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 الذي يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدؿ والمتمـ،

، 3118أوت  01الموافق  0231شعباف  02المؤرخ في  371-18وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 ادة الماستر وشيادة الدكتوراه،المتضمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشي

، 3102جانفي  21الموافق  0222ربيع األوؿ  08المؤرخ في  22-02وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي.

لثالث مف ، الذي يحدد عدد تنظيـ التكويف في الطور ا3103جويمية  07المؤرخ في  010وبموجب القرار رقـ  -
 أجل الحصوؿ عمى شيادة الدكتوراه، المعدؿ والمتمـ،

   وبناء عمى إقتراح المديرية العامة لمبحث العممي والتطوير التكنولوجي. -
 

  يقـــــــــرر
ييدؼ ىذا القرار إلى الترخيص لباحثيف دائميف مكمفيف بالدراسات لمتسجيل في السنة األولى مف  المادة األولى:

 .3102-3102لطور الثالث في جامعة أـ البواقي بعنواف السنة الجامعية التكويف في ا
تعد المناصب المخصصة لتسجيل الباحثيف الدائميف المكمفيف بالدراسات، المذكورة أسماؤىـ في المرفق : 3المـادة 

ف في الممحق بيذا القرار، خارج عدد المناصب المفتوحة وفقا لقرارات تأىيل جامعة أـ البواقي لمتكوي
 الطور الثالث.
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تحدد قائمة التخصصات محل التكويف، وكذلؾ أسماء المكمفيف بالدراسات المعنييف بيا ومراكز البحث  :2المـادة 
 في الممحق المرفق بيذا القرار.المنتميف إلييا 

ما يخصو بتنفيذ مديرة الدراسات لما بعد التدرج والبحث والتكويف ورئيس جامعة أـ البواقي، كل فيتكمف  :2المـادة 
 ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

  3102 نوفمبر 12 حرر بالجزائر في                                                                                           
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                               

 األستاذ دمحم مباركي                                                                        
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 يتضمن الترخيص لباحثين دائمين مكمفين بالدراسات لمتسجيل 3102نوفمبر  2المؤرخ في  872ممحق القرار رقم 
 3102-3102في التكوين في الطور الثالث في مؤسسات التعميم العالي بعنوان السنة الجامعية 

U. Oum El Bouaghi  (1) 

Thème de recherche 
Centre  de 
Recherche 

Intitulé du Doctorat Nom et Prénom 

Stratégies de coordination entre cameras pour 
une application de surveillance 

CDTA 
Ingénierie des 

systèmes distribués 
MESSACI Assia 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 من الترخيص لباحثين دائمين مكمفين بالدراساتيتض 3102نوفمبر 2مؤرخ في  871رقم  قرار
 3102-3102في التكوين في الطور الثالث في جامعة بسكرة بعنوان السنة الجامعية  لمتسجيل

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، المتضمف 3103سبتمبر  2الموافق  0222شواؿ  02المؤرخ في  237-03بمقتضى المرسـو الرئاسي رقـ  -

 ف أعضاء الحكومة،تعيي
، المتضمف 0118جويمية  2الموافق  0201ربيع األوؿ  02المؤرخ في  301-18وبمقتضى المرسوـ رقـ  -

 إنشاء جامعة بسكرة، المعدؿ،

، 3112 أوت 32 الموافق 0232 جمادى الثانية 32 المؤرخ في 321-12وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 صة بتنظيميا وسيرىا، المعدؿ والمتمـ،الذي يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخا

، 3118أوت  01الموافق  0231شعباف  02المؤرخ في  371-18وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 المتضمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه،

، 3102جانفي  21الموافق  0222 ربيع األوؿ 08المؤرخ في  22-02وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي.

، الذي يحدد عدد تنظيـ التكويف في الطور الثالث مف 3103جويمية  07المؤرخ في  010وبموجب القرار رقـ  -
 أجل الحصوؿ عمى شيادة الدكتوراه، المعدؿ والمتمـ،

 ة لمبحث العممي والتطوير التكنولوجي.وبناء عمى إقتراح المديرية العام -
 

  يقـــــــــرر
 

ييدؼ ىذا القرار إلى الترخيص لباحثيف دائميف مكمفيف بالدراسات لمتسجيل في السنة األولى مف  المادة األولى:
 .3102-3102التكويف في الطور الثالث في جامعة بسكرة بعنواف السنة الجامعية 

ة لتسجيل الباحثيف الدائميف المكمفيف بالدراسات، المذكورة أسماؤىـ في المرفق تعد المناصب المخصص :3المـادة 
الممحق بيذا القرار، خارج عدد المناصب المفتوحة وفقا لقرارات تأىيل جامعة بسكرة لمتكويف في الطور 

 الثالث.
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ييف بيا ومراكز البحث تحدد قائمة التخصصات محل التكويف، وكذلؾ أسماء المكمفيف بالدراسات المعن :2المـادة 
 في الممحق المرفق بيذا القرار.المنتميف إلييا 

تكمف مديرة الدراسات لما بعد التدرج والبحث والتكويف ورئيس جامعة بسكرة، كل فيما يخصو بتنفيذ ىذا  :2المـادة 
 القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

  3102 نوفمبر 12 حرر بالجزائر في                                                                                           
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                               

 األستاذ دمحم مباركي                                                                        
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 لمتسجيليتضمن الترخيص لباحثين دائمين مكمفين بالدراسات  3102نوفمبر  2المؤرخ في  871ممحق القرار رقم 
 3102-3102في التكوين في الطور الثالث في مؤسسات التعميم العالي بعنوان السنة الجامعية 

U. Biskra  (1) 

Thème de recherche 
Centre  de 
Recherche 

Intitulé du Doctorat Nom et Prénom 

Perception 3D appliquées à la robotique 
mobile 

CDTA 
Techniques de l’image et 
de l’intélligence artificielle 

HAMMADOU Dalila 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يتضمن الترخيص لباحثين دائمين مكمفين بالدراسات 3102نوفمبر 2مؤرخ في  877رقم  قرار
 3102-3102في التكوين في الطور الثالث في جامعة عنابة بعنوان السنة الجامعية  لمتسجيل

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 ، والخاص بتنظيـ وسير جامعة عنابة،0182أوت  08المؤرخ في  302-82بمقتضى المرسـو رقـ  -
، 3103سبتمبر  2الموافق  0222شواؿ  02المؤرخ في  237-03وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
، 3112 أوت 32 الموافق 0232 جمادى الثانية 32 المؤرخ في 321-12فيذي رقـ وبمقتضى المرسوـ التن -

 الذي يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدؿ والمتمـ،
، 3118أوت  01الموافق  0231شعباف  02المؤرخ في  371-18وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 يادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه،المتضمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى ش
، 3102جانفي  21الموافق  0222ربيع األوؿ  08المؤرخ في  22-02وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
يف في الطور الثالث مف أجل ، الذي يحدد تنظيـ التكو 3103جويمية  07المؤرخ في  010وبموجب القرار رقـ  -

 الحصوؿ عمى شيادة الدكتوراه، المعدؿ والمتمـ،
 وبناء عمى إقتراح المديرية العامة لمبحث العممي والتطوير التكنولوجي. -

 

 يقـــــــــرر
 

ييدؼ ىذا القرار إلى الترخيص لباحثيف دائميف مكمفيف بالدراسات لمتسجيل في السنة األولى مف  المادة األولى:
 .3102-3102لتكويف في الطور الثالث في جامعة عنابة بعنواف السنة الجامعية ا

تعد المناصب المخصصة لتسجيل الباحثيف الدائميف المكمفيف بالدراسات، المذكورة أسماؤىـ في المرفق  :3المـادة 
يف في الطور الممحق بيذا القرار، خارج عدد المناصب المفتوحة وفقا لقرارات تأىيل جامعة عنابة لمتكو 

 الثالث.
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تحدد قائمة التخصصات محل التكويف، وكذلؾ أسماء المكمفيف بالدراسات المعنييف بيا ومراكز البحث  :2المػادة 
 في الممحق المرفق بيذا القرار.المنتميف إلييا 

خصو بتنفيذ ىذا تكمف مديرة الدراسات لما بعد التدرج والبحث والتكويف ورئيس جامعة عنابة، كل فيما ي :2المػادة 
 القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

  3102 نوفمبر 12 حرر بالجزائر في                                                                                           
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                               

 األستاذ دمحم مباركي                                                                        
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 يتضمن الترخيص لباحثين دائمين مكمفين بالدراسات لمتسجيل 3102نوفمبر  2المؤرخ في  877ممحق القرار رقم 
 3102-3102في التكوين في الطور الثالث في مؤسسات التعميم العالي بعنوان السنة الجامعية 

U. Annaba (4) 

Thème de recherche 
Centre  de 
Recherche 

Intitulé du Doctorat Nom et Prénom 

Re-engineering or Legacy Systems for the 
Construction of Softwar Product Lines 

CDTA Système informatique SEKKAI Lamia 

Les Web services sémantiques pour les lignes 
de produits logiciels dynamiques 

CDTA Système informatique SEMAR Kahina 

Gestion de collisions des systèmes RFID CDTA Système informatique KHELIL Nacéra 

Reconstruction des Modèles des Objets 
Tridimensionnelles à partir d’un Nuage de 
Points Quelconque 

CDTA Système informatique 
TCHANTCHANE 

Zahida 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يتضمن الترخيص لباحثين دائمين مكمفين بالدراسات 3102نوفمبر 2مؤرخ في  872رقم  قرار

 3102-3102في التكوين في الطور الثالث في جامعة جيجل بعنوان السنة الجامعية  لمتسجيل
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، المتضمف 3103سبتمبر  2الموافق  0222شواؿ  02المؤرخ في  237-03الرئاسي رقـ  بمقتضى المرسـو -

 تعييف أعضاء الحكومة،
جويمية  33الموافق  0232جمادى األولى  33المؤرخ في  318-12وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 ، المتضمف إنشاء جامعة جيجل، المعدؿ، 3112

، 3112 أوت 32 الموافق 0232 جمادى الثانية 32 المؤرخ في 321-12وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 الذي يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدؿ والمتمـ،

، 3118أوت  01الموافق  0231شعباف  02المؤرخ في  371-18وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 شيادة الماستر وشيادة الدكتوراه،المتضمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس و 

، 3102جانفي  21الموافق  0222ربيع األوؿ  08المؤرخ في  22-02وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،

الثالث مف  ، الذي يحدد عدد تنظيـ التكويف في الطور3103جويمية  07المؤرخ في  010وبموجب القرار رقـ  -
 أجل الحصوؿ عمى شيادة الدكتوراه، المعدؿ والمتمـ،

 وبناء عمى إقتراح المديرية العامة لمبحث العممي والتطوير التكنولوجي. -

 

 يقـــــــــرر
 

ييدؼ ىذا القرار إلى الترخيص لباحثيف دائميف مكمفيف بالدراسات لمتسجيل في السنة األولى مف  المادة األولى:
 .3102-3102لطور الثالث في جامعة جيجل بعنواف السنة الجامعية التكويف في ا
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تعد المناصب المخصصة لتسجيل الباحثيف الدائميف المكمفيف بالدراسات، المذكورة أسماؤىـ في المرفق  :3المـادة 
الممحق بيذا القرار، خارج عدد المناصب المفتوحة وفقا لقرارات تأىيل جامعة جيجل لمتكويف في الطور 

 لثالث.ا
تحدد قائمة التخصصات محل التكويف، وكذلؾ أسماء المكمفيف بالدراسات المعنييف بيا ومراكز البحث  :2المـادة 

 الممحق المرفق بيذا القرار.المنتميف إلييا في 
 تكمف مديرة الدراسات لما بعد التدرج والبحث والتكويف ورئيس جامعة جيجل، كل فيما يخصو بتنفيذ ىذا :2المـادة 

 القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
  3102 نوفمبر 12 حرر بالجزائر في                                                                                           

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                 
 األستاذ دمحم مباركي                                                                          

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 يتضمن الترخيص لباحثين دائمين مكمفين بالدراسات لمتسجيل 3102نوفمبر  2المؤرخ في  872ممحق القرار رقم 

 3102-3102في التكوين في الطور الثالث في مؤسسات التعميم العالي بعنوان السنة الجامعية 
U. Jijel  (4) 

Thème de recherche 
Centre  de 
Recherche 

Intitulé du Doctorat Nom et Prénom 

Etude et caractérisation expérimental des 
photodétecteurs de type APD Geiger pixellisés 

CDTA Physique des matriaux 
MEKHELEDI 
Mohammed 

Etude des proprieties structurales et 
optoélectroniques des nanoparticules de silicium 
dans du nitrure de silicium en vue d’application 
photovoltaïque 

CRTSE Physique des matriaux TAYOUR Faïza 

Impact de la monoculture de l’olivier « oléa europea 
«  du bassin versant de la Soummam sur 
l’environnment 

INRA 
Biologie, Environnement 
et santé : Biodiversité  et 

écotoxicologie 

AIT MEZIANE 
MOHAND Zine 

Impact de la monoculture de figuier de barbarie 
« Opuntia Ficus Indica «  de l’est Algérien sur 
l’environnment 

INRA 
Biologie, Environnement 
et santé : Biodiversité  et 

écotoxicologie 

MAHDEB 
Amokrane 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يتضمن الترخيص لباحثين دائمين مكمفين بالدراسات 3102نوفمبر 2مؤرخ في  878رقم  قرار
 3102-3102في التكوين في الطور الثالث في جامعة خميس مميانة بعنوان السنة الجامعية  لمتسجيل

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، المتضمف 3103سبتمبر  2الموافق  0222شواؿ  02المؤرخ في  237-03رقـ  بمقتضى المرسـو الرئاسي -

 تعييف أعضاء الحكومة،
، 3112 أوت 32 الموافق 0232 جمادى الثانية 32 المؤرخ في 321-12وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 الذي يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدؿ والمتمـ،
، 3118أوت  01الموافق  0231شعباف  02المؤرخ في  371-18المرسوـ التنفيذي رقـ وبمقتضى  -

 المتضمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه،

، المتضمف 3103جواف  2الموافق  0222رجب  02المؤرخ في  322-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 س مميانة، إنشاء جامعة خمي

، 3102جانفي  21الموافق  0222ربيع األوؿ  08المؤرخ في  22-02وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي.

، الذي يحدد عدد تنظيـ التكويف في الطور الثالث مف 3103جويمية  07المؤرخ في  010وبموجب القرار رقـ  -
 عمى شيادة الدكتوراه، المعدؿ والمتمـ، أجل الحصوؿ

 وبناء عمى إقتراح المديرية العامة لمبحث العممي و التطوير التكنولوجي. -
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 يقـــــــــرر
ييدؼ ىذا القرار إلى الترخيص لباحثيف دائميف مكمفيف بالدراسات لمتسجيل في السنة األولى مف  المادة األولى:

 .3102-3102ميس مميانة بعنواف السنة الجامعية التكويف في الطور الثالث في جامعة خ
تعد المناصب المخصصة لتسجيل الباحثيف الدائميف المكمفيف بالدراسات، المذكورة أسماؤىـ في المرفق  :3المـادة 

الممحق بيذا القرار، خارج عدد المناصب المفتوحة وفقا لقرارات تأىيل جامعة خميس مميانة لمتكويف في 
 الطور الثالث.

تحدد قائمة التخصصات محل التكويف، وكذلؾ أسماء المكمفيف بالدراسات المعنييف بيا ومراكز البحث  :2لمـادة ا
 الممحق المرفق بيذا القرار.المنتميف إلييا في 

تكمف مديرة الدراسات لما بعد التدرج والبحث والتكويف ورئيس جامعة خميس مميانة، كل فيما يخصو  :2المـادة 
 القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.بتنفيذ ىذا 

  3102 نوفمبر 12 حرر بالجزائر في                                                                                           
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                 

 األستاذ دمحم مباركي                                                                         
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 يتضمن الترخيص لباحثين دائمين مكمفين بالدراسات لمتسجيل 3102نوفمبر  2المؤرخ في  878حق القرار رقم مم
 3102-3102في التكوين في الطور الثالث في مؤسسات التعميم العالي بعنوان السنة الجامعية 

U. Khemis Miliana  (4) 

Thème de recherche 
Centre  de 
Recherche 

Intitulé du 
Doctorat 

Nom et Prénom 

Etude et élaboration de Plasma basse pression à base de 
fluor et d’hydrogène pour la gravure et la passivation des 
susbtrats de Silicium 

CDTA 
Génie des 
procédés 

FOUZAR Samia 

Elimination simultanée de fluor et du cuivre issus des rejets 
de l’industrie des semi conducteurs par adsorption 

CDTA 
Génie des 
procédés 

KALOUNE Samia 

Elaboration d’un procédé de texturisation de surface à la 
base de nanofils de silicium par voie chimique : Application 
à l’amélioration du rendement de consversion des cellules 
solaires photovoltaïques 

CERIST 
Génie des 
procédés 

SIAHMED Yasmina 

Etudes des conditions de dép$ot d’un système de couches 
Sinx (PECVD) –SiOX/Silicium sur les propriétés optiques et 
électriques d’une cellule solaire au silicium multicristallin 

CERIST 
Génie des 
procédés 

BEKHTARI Med 
Abdelmalek 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يتضمن الترخيص لباحثين دائمين مكمفين بالدراسات 3102نوفمبر 2مؤرخ في  871رقم  قرار
 3102-3102لمتسجيل في التكوين في الطور الثالث في جامعة المدية بعنوان السنة الجامعية 

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، المتضمف 3103سبتمبر  2الموافق  0222شواؿ  02المؤرخ في  237-03بمقتضى المرسـو الرئاسي رقـ  -

 تعييف أعضاء الحكومة،
، 3112 أوت 32 الموافق 0232 جمادى الثانية32 المؤرخ في 321-12وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 ياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدؿ والمتمـ،الذي يحدد م
، 3118أوت  01الموافق  0231شعباف  02المؤرخ في  371-18وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 المتضمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه،
، المتضمف 3110جانفي  2الموافق  0221محـر  12المؤرخ في  00-11وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 إنشاء جامعة المدية، 
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، 3102جانفي  21الموافق  0222ربيع األوؿ  08المؤرخ في  22-02وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،

، الذي يحدد عدد تنظيـ التكويف في الطور الثالث مف 3103ية جويم 07المؤرخ في  010وبمقتضى القرار رقـ  -
 أجل الحصوؿ عمى شيادة الدكتوراه، المعدؿ والمتمـ،

 وبناء عمى إقتراح المديرية العامة لمبحث العممي والتطوير التكنولوجي. -
 يقـــــــــرر

سات لمتسجيل في السنة األولى مف ييدؼ ىذا القرار إلى الترخيص لباحثيف دائميف مكمفيف بالدرا المادة األولى:
 .3102-3102التكويف في الطور الثالث في جامعة المدية بعنواف السنة الجامعية 

تعد المناصب المخصصة لتسجيل الباحثيف الدائميف المكمفيف بالدراسات، المذكورة أسماؤىـ في المرفق  :3المـادة 
ا لقرارات تأىيل جامعة المدية لمتكويف في الطور الممحق بيذا القرار، خارج عدد المناصب المفتوحة وفق

 الثالث.
تحدد قائمة التخصصات محل التكويف، وكذلؾ أسماء المكمفيف بالدراسات المعنييف بيا ومراكز البحث  :2المـادة 

 الممحق المرفق بيذا القرار.المنتميف إلييا في 
تكويف ورئيس جامعة المدية، كل فيما يخصو بتنفيذ ىذا تكمف مديرة الدراسات لما بعد التدرج والبحث وال :2المـادة 

 القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
  3102 نوفمبر 12 حرر بالجزائر في                                                                                           

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                               
 األستاذ دمحم مباركي                                                                        

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 يتضمن الترخيص لباحثين دائمين مكمفين بالدراسات لمتسجيل 3102نوفمبر  2المؤرخ في  871ممحق القرار رقم 

 3102-3102في التكوين في الطور الثالث في مؤسسات التعميم العالي بعنوان السنة الجامعية 
U. Médéa  (4) 

Thème de recherche 
Centre  de 
Recherche 

Intitulé du Doctorat Nom et Prénom 

Intégration d’un système de concentration 
solaire pour le déssalement 

UDES - CDER 
Génie des énergies 

renouvelables 
BELGROUN Zoubir 

Analyses des éffets infuits pr le vent sur 
l’Héliostat dans une centrale solaire à tour 

UDES - CDER 
Mécanique 
numérique 

BENDJEBBAS Hichem 

Pompage photovoltaïque dans les zones arides 
et semi arides 

URAER - CDER 
Génie des énergies 

renouvelables 
BOUTELHIG Azzedine 

Optimisation d’un dispositif de séchage solaire URAER - CDER 
Génie des énergies 

renouvelables 
KHERROUR Sofiane 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يتضمن الترخيص لباحثين دائمين مكمفين بالدراسات 3102نوفمبر 2مؤرخ في  821رقم  قرار
 3102-3102 في التكوين في الطور الثالث في جامعة ورقمة بعنوان السنة الجامعية لمتسجيل

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، المتضمف 3103سبتمبر  2الموافق  0222شواؿ  02المؤرخ في  237-03بمقتضى المرسـو الرئاسي رقـ  -

 تعييف أعضاء الحكومة،
، 3110جويمية  32الموافق  0233جمادى األولى  3المؤرخ في  318-12وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 إنشاء جامعة ورقمة، المعدؿ والمتمـ،  المتضمف

، 3112 أوت 32 الموافق 0232 جمادى الثانية32 المؤرخ في 321-12وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 الذي يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدؿ والمتمـ،
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، 3118أوت  01الموافق  0231شعباف  02المؤرخ في  371-18وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 المتضمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه،

، 3102جانفي  21الموافق  0222ربيع األوؿ  08المؤرخ في  22-02وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي.

، الذي يحدد عدد تنظيـ التكويف في الطور الثالث مف 3103جويمية  07المؤرخ في  010رقـ  وبموجب القرار -
 أجل الحصوؿ عمى شيادة الدكتوراه، المعدؿ والمتمـ،

 وبناء عمى إقتراح المديرية العامة لمبحث العممي والتطوير التكنولوجي. -
 يقـــــــــرر

احثيف دائميف مكمفيف بالدراسات لمتسجيل في السنة األولى مف ييدؼ ىذا القرار إلى الترخيص لب المادة األولى:
 .3102-3102التكويف في الطور الثالث في جامعة ورقمة بعنواف السنة الجامعية 

تعد المناصب المخصصة لتسجيل الباحثيف الدائميف المكمفيف بالدراسات، المذكورة أسماؤىـ في المرفق  :3المـادة 
عدد المناصب المفتوحة وفقا لقرارات تأىيل جامعة ورقمة لمتكويف في  الممحق بيذا القرار، خارج

 الطور الثالث.
تحدد قائمة التخصصات محل التكويف، وكذلؾ أسماء المكمفيف بالدراسات المعنييف بيا ومراكز البحث  :2المـادة 

 في الممحق المرفق بيذا القرار.المنتميف إلييا 
ما بعد التدرج والبحث والتكويف ورئيس جامعة ورقمة، كل فيما يخصو بتنفيذ ىذا تكمف مديرة الدراسات ل :2المـادة 

 القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
  3102 نوفمبر 12 حرر بالجزائر في                                                                                           

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                               
 األستاذ دمحم مباركي                                                                        

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 يتضمن الترخيص لباحثين دائمين مكمفين بالدراسات لمتسجيل 3102نوفمبر  2المؤرخ في  821ممحق القرار رقم 
 3102-3102في التكوين في الطور الثالث في مؤسسات التعميم العالي بعنوان السنة الجامعية 

U.Ouargla (9) 

Thème de recherche 
Centre  de 
Recherche Intitulé du Doctorat Nom et Prénom 

Implémentation d’une méthode robuste à temps 
réel pour la segmentation des images médicales 

CDTA 
Communication et traitement 

de signal 
MESSAOUDI 

Khadija 

Informative Sampling for Semi-Supervised 
Learning 

CDTA 
Communication et traitement 

de signal 
BOUTALEB 

Ratiba 

Développement et optimisation d’un télémètre 
laser en milieu aquatique 

CDTA 
Rayonnement, 

Spectroscopie et Matière 
ALMABOUADA 

Fateh 

Application des systèmes multi-agents à la gestion 
d’énergie dans les systèmes hybrides à énegies 
renoubelables 

UDES-CDER 
Système et réseaux 

informatiques 
SABA Djamel 

Gestion et valoristion des ressources natuelles et 
développement durable (1), la gestion et la 
conservation de l’eau en agriculture à l’échelle 
régionale ou parcellaire 

INRA 
Aménagement hydrolique en 

milieu aride 
HERDA Farid 

Suivi de piétons par chmps disjoints d’un réseau 
de camera 

CDTA 
Télécommunication, 

Instrumentation et traitement 
de l’information 

AKAK Leïla 

Implementation VLSI d’algorithme complexe utilisé 
dans les récepteurs de télécommunications 

CDTA 
Télécommunication, 

Instrumentation et traitement 
de l’information 

BAKIRI 
Mohamed 

Proposition d’une approche distribuée pour le 
pilotage des ateliers de fabrication de simi 
conducteurs 

CDTA 
Télécommunication, 

Instrumentation et traitement 
de l’information 

MIHOUBI Bachir 

Modélisation et commandes robuste d’un bras à 
muscles artificiels pneumatiques 

CDTA 
Télécommunication, 

Instrumentation et traitement 
de l’information 

MELKOU Lamia 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 يتضمن الترخيص لباحثين دائمين مكمفين بالدراسات 3102نوفمبر 2مؤرخ في  820رقم  قرار
 3102-3102بعنوان السنة الجامعية  3في التكوين في الطور الثالث في جامعة قسنطينة  لمتسجيل

 

 العممي، إن وزير التعميم العالي والبحث
، المتضمف 3103سبتمبر  2الموافق  0222شواؿ  02المؤرخ في  237-03بمقتضى المرسـو الرئاسي رقـ  -

 تعييف أعضاء الحكومة،
، 3112 أوت 32 الموافق 0232 جمادى الثانية 32 المؤرخ في 321-12وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 سيرىا، المعدؿ والمتمـ،الذي يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا و 
، 3118أوت  01الموافق  0231شعباف  02المؤرخ في  371-18وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 المتضمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه،
، المتضمف 3100فمبر نو  38الموافق  0222محـر  2المؤرخ في  210-00وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 ،3إنشاء جامعة قسنطينة 
، 3102جانفي  21الموافق  0222ربيع األوؿ  08المؤرخ في  22-02وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي.
ف في الطور الثالث مف ، الذي يحدد عدد تنظيـ التكوي3103جويمية  07المؤرخ في  010وبموجب القرار رقـ  -

 أجل الحصوؿ عمى شيادة الدكتوراه، المعدؿ والمتمـ،
 وبناء عمى إقتراح المديرية العامة لمبحث العممي والتطوير التكنولوجي. -

  يقـــــــــرر
ييدؼ ىذا القرار إلى الترخيص لباحثيف دائميف مكمفيف بالدراسات لمتسجيل في السنة األولى مف  المادة األولى:
 .3102-3102بعنواف السنة الجامعية  3كويف في الطور الثالث في جامعة قسنطينة الت

تعد المناصب المخصصة لتسجيل الباحثيف الدائميف المكمفيف بالدراسات، المذكورة أسماؤىـ في المرفق : 3المـادة 
لمتكويف في  3الممحق بيذا القرار، خارج عدد المناصب المفتوحة وفقا لقرارات تأىيل جامعة قسنطينة 

 الطور الثالث.
تحدد قائمة التخصصات محل التكويف، وكذلؾ أسماء المكمفيف بالدراسات المعنييف بيا ومراكز البحث  :2المـادة 

 في الممحق المرفق بيذا القرار.المنتميف إلييا 
كل فيما يخصو،  ،3تكمف مديرة الدراسات لما بعد التدرج والبحث والتكويف ورئيس جامعة قسنطينة  :2المـادة 

 بتنفيذ ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
  3102 نوفمبر 12 حرر بالجزائر في                                                                                           

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                               
 األستاذ دمحم مباركي                                                                        

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 يتضمن الترخيص لباحثين دائمين مكمفين بالدراسات لمتسجيل 3102نوفمبر  2المؤرخ في  820ممحق القرار رقم 

 3102-3102في التكوين في الطور الثالث في مؤسسات التعميم العالي بعنوان السنة الجامعية 
U. Constantine2 (5) 

Thème de recherche Centre  de Recherche 
Intitulé du 
Doctorat 

Nom et Prénom 

Analyse des données à grande échelle dans le 
Coud Computing 

CERIST Informatique DAHMANIE Houria 

Recherche d’information mobile dans les  
réseaux  sociaux 

CERIST Informatique HAMOUCHE Karima 

Une approche d’optimistion pour la classification 
des services Web 

CERIST Informatique LAACHEMI Abdelouhab 

Recherche de documents pertinents dans les 
systèmes de question –réponse 

CERIST Informatique MEZIANI Hadjar 

La modélistion des données non sructurés issues 
du Coud Comptuting 

CERIST Informatique MIMOUN Nassima 

ــــ ــــــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــــ ـــ ــــ ـــــ ـــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــــ ـــ ـــ  ــــ
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 يتضمن الترخيص لباحثين دائمين مكمفين بالدراسات لمتسجيل 3102نوفمبر 2مؤرخ في  823رقم  قرار
 3102-3102في التكوين في الطور الثالث في جامعة سيدي بمعباس بعنوان السنة الجامعية 

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، المتضمف 3103سبتمبر  2الموافق  0222شواؿ  02المؤرخ في  237-03بمقتضى المرسـو الرئاسي رقـ  -

 تعييف أعضاء الحكومة،
، المتضمف إنشاء جامعة سيدي بمعباس، 0181أوت  0المؤرخ في  020-81وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 المعدؿ والمتمـ،

، 3112 أوت 32 الموافق 0232 جمادى الثانية 32 المؤرخ في 321-12وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 الذي يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدؿ والمتمـ،

، 3118أوت  01الموافق  0231شعباف  02المؤرخ في  371-18وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه،المتضمف نظاـ 

، 3102جانفي  21الموافق  0222ربيع األوؿ  08المؤرخ في  22-02وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي.

الذي يحدد عدد تنظيـ التكويف في الطور الثالث مف ، 3103جويمية  07المؤرخ في  010وبموجب القرار رقـ  -
 أجل الحصوؿ عمى شيادة الدكتوراه، المعدؿ والمتمـ،

 وبناء عمى إقتراح المديرية العامة لمبحث العممي والتطوير التكنولوجي. -

  يقـــــــــرر
جيل في السنة األولى مف ييدؼ ىذا القرار إلى الترخيص لباحثيف دائميف مكمفيف بالدراسات لمتس المادة األولى:

 .3102-3102التكويف في الطور الثالث في جامعة سيدي بمعباس بعنواف السنة الجامعية 
تعد المناصب المخصصة لتسجيل الباحثيف الدائميف المكمفيف بالدراسات، المذكورة أسماؤىـ في المرفق  :3المـادة 

قرارات تأىيل جامعة سيدي بمعباس لمتكويف في الممحق بيذا القرار، خارج عدد المناصب المفتوحة وفقا ل
 الطور الثالث.

تحدد قائمة التخصصات محل التكويف، وكذلؾ أسماء المكمفيف بالدراسات المعنييف بيا ومراكز البحث  :2المـادة 
 في الممحق المرفق بيذا القرار.المنتميف إلييا 

التكويف ورئيس جامعة سيدي بمعباس، كل فيما يخصو تكمف مديرة الدراسات لما بعد التدرج والبحث و  :2المـادة 
 بتنفيذ ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

  3102 نوفمبر 12 حرر بالجزائر في                                                                                           
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                               

 األستاذ دمحم مباركي                                                                        
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 يتضمن الترخيص لباحثين دائمين مكمفين بالدراسات لمتسجيل 3102نوفمبر  2المؤرخ في  823ممحق القرار رقم 
 3102-3102في التكوين في الطور الثالث في مؤسسات التعميم العالي بعنوان السنة الجامعية 

U. Sidi Bel Abbès  (4) 

Thème de recherche 
Centre  de 
Recherche 

Intitulé du Doctorat Nom et Prénom 

Méthodes et techniques d’injection de fautes 
pour une couverture optimale des exigences de 

surêté des applications embaruqées 
CDTA Informatique LOUIZ Fatiha 

Mathaheuristiques hybridés sur procésseurs 
graphiques (GPUS) 

CERIST Informatique SAADI hocine 

Extraction, et génération de réponse sur le 
Web 

CERIST Informatique SABAH Kirat 

Personnalisation de documents multimédia en 
fonction des besoins de l’utilisateur 

CERIST Informatique TONKIN Nourredine 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 يتضمن الترخيص لباحثين دائمين مكمفين بالدراسات لمتسجيل 3102نوفمبر 2مؤرخ في  822رقم  قرار
 3102-3102سنة الجامعية في التكوين في الطور الثالث في جامعة العموم والتكنولوجيا بوىران بعنوان ال

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، 0182غشت سنة  08الموافق  0233جمادى الثانية عاـ  21المؤرخ في  303-82بمقتضى المرسوـ رقـ  -

 الخاص بتنظيـ وسير جامعة العموـ والتكنولوجيا بوىراف، المعدؿ والمتمـ،
، 3103سبتمبر سنة  2الموافق  0222شواؿ عاـ  02رخ في المؤ  237-03وبمقتضى المرسـو الرئاسي رقـ  -

 والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
 أوت سنة 32 الموافق 0232 جمادى الثانية عاـ 32 المؤرخ في 321-12وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 الذي يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدؿ والمتمـ،، 3112
، 3118أوت سنة  01الموافق  0231شعباف عاـ  02المؤرخ في  371-18المرسوـ التنفيذي رقـ  وبمقتضى -

 المتضمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه،
جانفي سنة  21الموافق  0222ربيع األوؿ عاـ  08المؤرخ في  22-02وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

 ، الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي.3102
، الذي يحدد عدد تنظيـ التكويف في الطور الثالث 3103جويمية سنة  07المؤرخ في  010وبموجب القرار رقـ  -

 مف أجل الحصوؿ عمى شيادة الدكتوراه، المعدؿ والمتمـ،
 التكنولوجي. وبناء عمى إقتراح المديرية العامة لمبحث العممي والتطوير -

  يقـــــــــرر
ييدؼ ىذا القرار إلى الترخيص لباحثيف دائميف مكمفيف بالدراسات لمتسجيل في السنة األولى مف  المادة األولى:

-3102التكويف في الطور الثالث في جامعة العموـ والتكنولوجيا بوىراف بعنواف السنة الجامعية 
3102. 

سجيل الباحثيف الدائميف المكمفيف بالدراسات، المذكورة أسماؤىـ في المرفق تعد المناصب المخصصة لت :3المـادة 
الممحق بيذا القرار، خارج عدد المناصب المفتوحة وفقا لقرارات تأىيل جامعة العموـ والتكنولوجيا وىراف 

 لمتكويف في الطور الثالث.
بالدراسات المعنييف بيا ومراكز البحث  تحدد قائمة التخصصات محل التكويف، وكذلؾ أسماء المكمفيف :2المـادة 

 في الممحق المرفق بيذا القرار.المنتميف إلييا 
تكمف مديرة الدراسات لما بعد التدرج والبحث والتكويف ورئيس جامعة العموـ والتكنولوجيا وىراف، كل  :2المـادة 

 لي والبحث العممي.سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العا فيما يخصو، بتنفيذ ىذا القرار الذي
  3102 نوفمبر 12 حرر بالجزائر في                                                                                                      

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                           
 األستاذ دمحم مباركي                                                                                

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 يتضمن الترخيص لباحثين دائمين مكمفين بالدراسات لمتسجيل 3102نوفمبر  2مؤرخ في ال 822ممحق القرار رقم 

 3102-3102في التكوين في الطور الثالث في مؤسسات التعميم العالي بعنوان السنة الجامعية 
USTO Oran (6) 

Thème de recherche Centre  de Recherche Intitulé du Doctorat Nom et Prénom 
Une approche de sélection de sour0ces dans 
un environnement de recherche muti-sources 

CERIST Informatique ABDI Radia 

Adaptation au contexte d’ontologies de 
processus d’aprentissage basées sur le métier 
et la mobilité : Application aux femmes artisans 
pour la dissémination de leur savoir faire 

CERIST Informatique 
ADJRAD 

Douniyazed 

Modélisation et simulation multi agent du trafic 
routier 

CERIST Informatique ATIK Ali 

Extration, filtrage, intégration d’information sur 
le WEB pour la gestion des catastrophes 

CERIST Informatique BENSTITI Imène 

Accès en ligne guigé par une ontologie aux 
manuscrits arabes anciens numérisés 

CERIST Informatique 
BOUZID 
Soumeya 

Slam dynamique CDTA 
Système intélligents 

et robotique 
TIAR Rachid 
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 ترخيص لباحثين دائمين مكمفين بالدراساتيتضمن ال 3102نوفمبر 2مؤرخ في  822رقم  قرار
 3102-3102في التكوين في الطور الثالث في جامعة الجمفة بعنوان السنة الجامعية  لمتسجيل

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، المتضمف 3103سبتمبر  2الموافق  0222شواؿ  02المؤرخ في  237-03بمقتضى المرسـو الرئاسي رقـ  -

 ضاء الحكومة،تعييف أع
، 3112 أوت 32 الموافق 0232 جمادى الثانية 32 المؤرخ في 321-12وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 الذي يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدؿ والمتمـ،
، 3118أوت  01الموافق  0231شعباف  02المؤرخ في  371-18وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 لمتضمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه،ا
، المتضمف 3111جانفي  2الموافق  0221محـر  12المؤرخ في  11-11وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 إنشاء جامعة الجمفة، 

، 3102جانفي  21وافق الم 0222ربيع األوؿ  08المؤرخ في  22-02وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي.

، الذي يحدد تنظيـ التكويف في الطور الثالث مف أجل 3103جويمية  07المؤرخ في  010وبموجب القرار رقـ  -
 الحصوؿ عمى شيادة الدكتوراه، المعدؿ والمتمـ،

  ي والتطوير التكنولوجي.وبناء عمى إقتراح المديرية العامة لمبحث العمم -
 

  يقـــــــــرر
 

ييدؼ ىذا القرار إلى الترخيص لباحثيف دائميف مكمفيف بالدراسات لمتسجيل في السنة األولى مف  المادة األولى:
 .3102-3102التكويف في الطور الثالث في جامعة الجمفة بعنواف السنة الجامعية 

باحثيف الدائميف المكمفيف بالدراسات، المذكورة أسماؤىـ في المرفق تعد المناصب المخصصة لتسجيل ال :3المـادة 
الممحق بيذا القرار، خارج عدد المناصب المفتوحة وفقا لقرارات تأىيل جامعة الجمفة لمتكويف في الطور 

 الثالث.
راكز البحث تحدد قائمة التخصصات محل التكويف، وكذلؾ أسماء المكمفيف بالدراسات المعنييف بيا وم :2المـادة 

 في الممحق المرفق بيذا القرار.المنتميف إلييا 
تكمف مديرة الدراسات لما بعد التدرج والبحث والتكويف ورئيس جامعة الجمفة، كل فيما يخصو بتنفيذ ىذا  :2المـادة 

 القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
  3102 نوفمبر 12 حرر بالجزائر في                                                                                           

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                               
 األستاذ دمحم مباركي                                                                        

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 يتضمن الترخيص لباحثين دائمين مكمفين بالدراسات لمتسجيل 3102نوفمبر  2المؤرخ في  822ممحق القرار رقم 

 3102-3102ي التكوين في الطور الثالث في مؤسسات التعميم العالي بعنوان السنة الجامعية ف
U. Dejlfa (1) 

Thème de recherche 
Centre  de 
Recherche 

Intitulé du 
Doctorat 

Nom et Prénom 

Circuit reconfigurable pour la Gestion Optimale de 
l’Energie dans un Système Photovoltaïque 

CDTA Electronique TITRI Sabrina 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



    3102-الثالثً الرابع                                                          سمٌة للتعلٌم العالً والبحث العلمً                            النشرة الر 188

 

 يتضمن الترخيص لباحثين دائمين مكمفين بالدراسات لمتسجيل 3102نوفمبر 2مؤرخ في  821رقم  قرار
 3102-3102في التكوين في الطور الثالث في جامعة برج بوعريريج بعنوان السنة الجامعية 

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، المتضمف 3103سبتمبر  2الموافق  0222شواؿ  02المؤرخ في  237-03بمقتضى المرسـو الرئاسي رقـ  -

 تعييف أعضاء الحكومة،
، 3112 أوت 32 الموافق 0232 جمادى الثانية 32 المؤرخ في 321-12وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 جامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدؿ والمتمـ،الذي يحدد مياـ ال
، 3118أوت  01الموافق  0231شعباف  02المؤرخ في  371-18وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 المتضمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه،

، المتضمف 3103جواف  2الموافق  0222رجب  02ؤرخ في الم 322-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 إنشاء جامعة برج بوعريرج، 

، 3102جانفي  21الموافق  0222ربيع األوؿ  08المؤرخ في  22-02وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،

، الذي يحدد تنظيـ التكويف في الطور الثالث مف 3103 جويمية 07المؤرخ في  010وبمقتضى القرار رقـ  -
 أجل الحصوؿ عمى شيادة الدكتوراه، المعدؿ والمتمـ،

 وبناء عمى إقتراح المديرية العامة لمبحث العممي والتطوير التكنولوجي. -
 

 يقـــــــــرر
 

لمتسجيل في السنة األولى مف ييدؼ ىذا القرار إلى الترخيص لباحثيف دائميف مكمفيف بالدراسات  المادة األولى:
 .3102-3102التكويف في الطور الثالث في جامعة برج بوعريرج بعنواف السنة الجامعية 

تعد المناصب المخصصة لتسجيل الباحثيف الدائميف المكمفيف بالدراسات، المذكورة أسماؤىـ في المرفق  :3المـادة 
قا لقرارات تأىيل جامعة برج بوعريرج لمتكويف في الممحق بيذا القرار، خارج عدد المناصب المفتوحة وف

 الطور الثالث.
تحدد قائمة التخصصات محل التكويف، وكذلؾ أسماء المكمفيف بالدراسات المعنييف بيا ومراكز البحث  :2المـادة 

 في الممحق المرفق بيذا القرار.المنتميف إلييا 
حث والتكويف ورئيس جامعة خميس برج بوعريرج، كل فيما تكمف مديرة الدراسات لما بعد التدرج والب :2المـادة 

 يخصو بتنفيذ ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
  3102 نوفمبر 12 حرر بالجزائر في                                                                                           

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                               
 األستاذ دمحم مباركي                                                                        

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 يتضمن الترخيص لباحثين دائمين مكمفين بالدراسات لمتسجيل 3102نوفمبر  2المؤرخ في  821ممحق القرار رقم 

 3102-3102في التكوين في الطور الثالث في مؤسسات التعميم العالي بعنوان السنة الجامعية 
U. Bourdj Bou Arreridj  (1) 

Thème de recherche 
Centre  de 
Recherche 

Intitulé du Doctorat Nom et Prénom 

Contribution à l’opitmisation des detecteurs pixels 
planaires durcis aux radiations ionisantes dans le 

cadre de l’expérience ATLAS au LHC 
CDTA 

Sciences et Génie 
des matériaux 

BOUKHEMIA 
BELKHELFA Nabila 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ



    3102-الثالثً الرابع                                                          سمٌة للتعلٌم العالً والبحث العلمً                            النشرة الر 189

 

 يتضمن الترخيص لباحثين دائمين مكمفين بالدراسات لمتسجيل 3102نوفمبر 2مؤرخ في  827رقم  قرار
 3102-3102في التكوين في الطور الثالث في جامعة بومرداس بعنوان السنة الجامعية 

 

 ر التعميم العالي والبحث العممي،إن وزي
، المتضمف 3103سبتمبر  2الموافق  0222شواؿ  02المؤرخ في  237-03بمقتضى المرسـو الرئاسي رقـ  -

 تعييف أعضاء الحكومة،
، المتضمف إنشاء 0118جواف  3الموافق  0201صفر  2المؤرخ في  081-18وبمقتضى المرسوـ رقـ  -

 جامعة بومرداس، المعدؿ والمتمـ،

، 3112 أوت 32 الموافق 0232 جمادى الثانية 32 المؤرخ في 321-12بمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ و  -
 الذي يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدؿ والمتمـ،

، 3118أوت  01الموافق  0231شعباف  02المؤرخ في  371-18وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 دراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه،المتضمف نظاـ ال

، 3102جانفي  21الموافق  0222ربيع األوؿ  08المؤرخ في  22-02وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي.

ذي يحدد عدد تنظيـ التكويف في الطور الثالث مف ، ال3103جويمية  07المؤرخ في  010وبموجب القرار رقـ  -
 أجل الحصوؿ عمى شيادة الدكتوراه، المعدؿ والمتمـ،

 وبناء عمى إقتراح المديرية العامة لمبحث العممي والتطوير التكنولوجي. -
  يقـــــــــرر

ل في السنة األولى مف ييدؼ ىذا القرار إلى الترخيص لباحثيف دائميف مكمفيف بالدراسات لمتسجي المادة األولى:
 .3102-3102التكويف في الطور الثالث في جامعة بومرداس بعنواف السنة الجامعية 

تعد المناصب المخصصة لتسجيل الباحثيف الدائميف المكمفيف بالدراسات، المذكورة أسماؤىـ في المرفق  :3المـادة 
تأىيل جامعة بومرداس لمتكويف في  الممحق بيذا القرار، خارج عدد المناصب المفتوحة وفقا لقرارات

 الطور الثالث.
تحدد قائمة التخصصات محل التكويف، وكذلؾ أسماء المكمفيف بالدراسات المعنييف بيا ومراكز البحث  :2المـادة 

 في الممحق المرفق بيذا القرار.المنتميف إلييا 
ئيس جامعة بومرداس، كل فيما يخصو بتنفيذ تكمف مديرة الدراسات لما بعد التدرج والبحث والتكويف ور  :2المـادة 

 ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
  3102 نوفمبر 12 حرر بالجزائر في                                                                                           

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                               
 األستاذ دمحم مباركي                                                                        

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 يتضمن الترخيص لباحثين دائمين مكمفين بالدراسات لمتسجيل 3102نوفمبر  2المؤرخ في  ...ممحق القرار رقم 

 3102-3102في التكوين في الطور الثالث في مؤسسات التعميم العالي بعنوان السنة الجامعية 
U. Boumerdès  (4) 

Thème de recherche 
Centre  de 
Recherche 

Intitulé du Doctorat Nom et Prénom 

Arithmétique reconfigurable à faible 
consommation de puissance pour compréssion 
d’images sur un réseau de cpteurs sans fils 

CDTA 
Systèmes informatiques 

et ingénieurie des 
logiciels 

BERRANDJIA 
Mohamed Lamine 

Contrôle à distance de robots intélligents et 
adaptation du réseau aux contraintes 
d’applications temps - réel 

CDTA 
Systèmes informatiques 

et ingénieurie des 
logiciels 

KHITER 
Belkacem 

Développement d’un logiciel d’aides à la décision 
pour l’étude de faisabilité des systèmes hybrides 
multi – sources itnégrant des énergie reouvelables 

CDTA 
Modélistion et simulation 

en mécanique 
BOUAMRA 
Mohamed 

Modélisation, simulation et optimistion des 
performances des systèmes hybides PV-WEC 

UDES - 
CDER 

Modélistion et simulation 
en mécanique 

MAZIDI Ahmed 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ



    3102-الثالثً الرابع                                                          سمٌة للتعلٌم العالً والبحث العلمً                            النشرة الر 190

 

 يتضمن الترخيص لباحثين دائمين مكمفين بالدراسات لمتسجيل 3102نوفمبر 2مؤرخ في  822رقم  قرار
 3102-3102بعنوان السنة الجامعية  0في التكوين في الطور الثالث في جامعة سطيف 

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، والمتضمف 3103سبتمبر  2الموافق  0222شواؿ  02المؤرخ في  237-03بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 تعييف أعضاء الحكومة،
، المتضمف إنشاء جامعة سطيف، 0181أوت  المؤرخ في أوؿ 021-81وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 المعدؿ والمتمـ،

، 3112 أوت 32 الموافق 0232 جمادى الثانية 32 المؤرخ في 321-12ى المرسوـ التنفيذي رقـ وبمقتض -
 الذي يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدؿ والمتمـ،

، 3118أوت  01الموافق  0231شعباف  02المؤرخ في  371-18وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 ت لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه،المتضمف نظاـ الدراسا

، 3102جانفي  21الموافق  0222ربيع األوؿ  08المؤرخ في  22-02وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،

حدد عدد تنظيـ التكويف في الطور الثالث مف ، الذي ي3103جويمية  07المؤرخ في  010وبمقتضى القرار رقـ  -
 أجل الحصوؿ عمى شيادة الدكتوراه، المعدؿ والمتمـ،

 وبناء عمى إقتراح المديرية العامة لمبحث العممي والتطوير التكنولوجي. -
  يقـــــــــرر

السنة األولى مف  ييدؼ ىذا القرار إلى الترخيص لباحثيف دائميف مكمفيف بالدراسات لمتسجيل في المادة األولى:
 .3102-3102بعنواف السنة الجامعية  0التكويف في الطور الثالث في جامعة سطيف

تعد المناصب المخصصة لتسجيل الباحثيف الدائميف المكمفيف بالدراسات، المذكورة أسماؤىـ في المرفق  :3المـادة 
لمتكويف في  0جامعة سطيف الممحق بيذا القرار، خارج عدد المناصب المفتوحة وفقا لقرارات تأىيل

 الطور الثالث.
تحدد قائمة التخصصات محل التكويف، وكذلؾ أسماء المكمفيف بالدراسات المعنييف بيا ومراكز البحث  :2المـادة 

 في الممحق المرفق بيذا القرار.المنتميف إلييا 
، كل فيما يخصو بتنفيذ 0ة سطيفتكمف مديرة الدراسات لما بعد التدرج والبحث والتكويف ورئيس جامع: 2المـادة 

 ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
  3102 نوفمبر 12 حرر بالجزائر في                                                                                                       

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                            
 األستاذ دمحم مباركي                                                                                

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 يتضمن الترخيص لباحثين دائمين مكمفين بالدراسات لمتسجيل 3102نوفمبر  2المؤرخ في  822ممحق القرار رقم 

 3102-3102في التكوين في الطور الثالث في مؤسسات التعميم العالي بعنوان السنة الجامعية 
U. Sétif (4) 

Thème de recherche 
Centre  de 
Recherche 

Intitulé du Doctorat Nom et Prénom 

Contribution au dévrloppement de méthodes 
électrique pour la caractérisation de la 

dégradation NBTI 
CDTA 

Caractérisation en 
électronique 

BOUBAAYA Mohamed 

Conception et réalisation d’un système de 
caractérisation thermiques des dépôts 

réalisés par projection thermique : application 
aux barries thermiques 

CDTA Génie chimique HARIDI Hadjira 

Etude et améliorations des performances d’un 
générateur éolien 

CDTA Electrotechnique BENNAMANE Yamina 

Etude de la durailité des modules 
photovoltaïques à base de semi-conducteur  

de différentes technologies 
CRTSE 

Caractérisation en 
électronique 

MAOUDJ Mohamed 
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 قائمة اإلسميةيحدد ال 3102نوفمبر 1مؤرخ في  828رقم  قرار
 0ألعضاء المجمس العممي لكمية العموم بجامعة سطيف

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، 3102سبتمبر  00الموافق  0222 ذي القعدة 1المؤرخ في  203-02بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
يعدؿ ويتمـ المرسوـ التنفيذي رقـ  ،3100 نوفمبر 38 خ فيالمؤر  211-00وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 ،0، والمتضمف إنشاء جامعة سطيف0181المؤرخ في أوؿ أوت  81-021
، 3112 أوت 32 الموافق 0232 جمادى الثانية 32 المؤرخ في 321-12وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 منو، المعدؿ والمتمـ، 22ال سيما المادة  الذي يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا،
 والذي، 3102 جانفي 21 الموافق 0222 ربيع األوؿ 08 المؤرخ في 22-02وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 .3102سبتمبر 03و 1بتاريخ   وبناء عمى محاضر إجتماع المجمس العممي لكمية العمـو -

 

 يقـــــــــرر
 جمادى الثانية 32 المؤرخ في 321-12مف المرسـو التنفيذي رقـ  22تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:

المعدؿ والمتمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد  ،3112 أوت 32 الموافق 0232
 .0طيفالقائمة اإلسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية العموـ بجامعة س

، بالجدوؿ الممحق بيذا 0تحدد القائمة اإلسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية العمـو بجامعة سطيف :3المـادة 
 القرار.

، كل فيما يخصو بتنفيذ 0التكويف ومدير جامعة سطيفو تكمف مديرة الدراسات لما بعد التدرج والبحث  :2المـادة 
 تعميـ العالي والبحث العممي.ىذا القرارالذي ينشر في النشرة الرسػمية لم

  3102 نوفمبر 11 حرر بالجزائر في                                                                                           
 م العالي والبحث العممي وزير التعمي                                                                                              

 األستاذ دمحم مباركي                                                                        
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 ممحق بالقرار يتضمن أعضاء المجمس العممي
 الصفة اإلسم والمقب

 رئيس المجمس العممي لكمية العمـو   - نصر الديف بف سالـ -
 عميد الكمية  - معماش مصطفى -
 نائب العميد مكمف بالبيداغوجيا - بوشامة عبد العزيز -
 نائب العميد مكمف بما بعد التدرج - عيبش عيسى -
 رئيسة قسـ الفيزياء كراش لحسف -
 رئيس قسـ الكيمياء قعموف بشير -
 رئيس قسـ الرياضيات بف سريدي حميد -
 رئيس قسـ اإلعالـ انلي بوعماري عبد القادر -
 رئيس المجنة العممية لقسـ الفيزياء لوعيل العياشي -
 رئيس المجنة العممية لقسـ الرياضيات مريخي بشير -
 رئيس المجنة العممية لقسـ الكيمياء كعبوب لخميسي -
 رئيس المجنة العممية لقسـ اإلعالـ انلي موساوي عبد الوىاب -
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 ممثل عف األساتذة مصف األستاذية لقسـ اإلعالـ انلي وةرفوفي عال -
 ممثل عف األساتذة مصف األستاذية لقسـ اإلعالـ انلي صفي الديف )ـ( كامل نجاة -
 ممثل عف األساتذة مصف األستاذية لقسـ الفيزياء معوش جماؿ -
 ممثل عف األساتذة مصف األستاذية لقسـ الفيزياء شرقي عبد الحميد -
 ممثل عف األساتذة مصف األستاذية لقسـ الكيمياء  فييـىاروف دمحم -
 ممثل عف األساتذة مصف األستاذية لقسـ الكيمياء زايدي فاروؽ  -
 ممثل عف األساتذة مصف األستاذية لقسـ الرياضيات شرقي )ـ( بف دعاس سعيدة -
 ممثل عف األساتذة مصف األستاذية لقسـ الرياضيات بف سالـ نصر الديف -
 ممثل عف األساتذة المحاضريف قسـ " ب " عمطي عادؿ -
 ممثل عف األساتذة المساعديف قسـ " أ " تومي اليزيد -
 مدير مخبر الفيزياء الكمية واألنظمة الحركية ىاروف عبد الحميـ -
 مدير مخبر اإللكتروبصرية والمكونات ونوغي زىير -
 مدير مخبر معايرة، تحميل وخصوصياتيا بدقة عالية بوسنة أحمد -
 مدير مخبر إعداد مواد جديدة وتخصصيا مادو عبد المجيدبوح -
 مدير مخبر خرموش أحمد -
 مدير مخبر الرياضيات التطبيقية مرواني بوبكر -
 مدير مخبر الرياضيات األساسية والعددية بف شريف مداني عبد المطيف -
 مدير مخبر الكيمياء، اليندسة الجزئية والمواد عزيزي عمر -
 ر مخبر الشبكات واألنظمة الموزعةمدي بوكراـ عبد هللا -
 مسؤوؿ المكتبة  بف عدة ساعد -

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يحدد القائمة اإلسمية 3102نوفمبر 1مؤرخ في  821رقم  قرار
 0ألعضاء المجنة العممية لقسم الكيمياء لكمية العموم بجامعة سطيف 

 

 العممي،إن وزير التعميم العالي والبحث 
، 3102سبتمبر  00 الموافق 0222 ذي القعدة 1المؤرخ في  203-02بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
، 3112 أوت 32 الموافق 0232 جمادى الثانية 32 المؤرخ في 321-12وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 منو، المعدؿ والمتمـ، 28ميا وسيرىا، السيما المادة الذي يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظي
يعدؿ ويتمـ المرسوـ التنفيذي رقـ  ،3100 نوفمبر 38 المؤرخ في 211-00وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 ،0، والمتضمف إنشاء جامعة سطيف0181أوت  0المؤرخ في  81-021
يحدد  ،3102 جانفي 21 الموافق 0222 وؿربيع األ 08 المؤرخ في 22-02وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 .3102سبتمبر  00و 1وبناء عمى محاضر إجتماع المجنة العممية لقسـ الكيمياء بتاريخ  -

 

   يقـــــــــرر
 جمادى الثانية 32 المؤرخ في 321-12مف المرسـو التنفيذي رقـ  28تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:

المعدؿ والمتمـ، والمذكور أعاله ، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد  ،3112 أوت 32 الموافق 0232
 .0القائمة اإلسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الكيمياء لكمية العمـو بجامعة سطيف 
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، بالجدوؿ 0لعموـ بجامعة سطيفتحدد القائمة اإلسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الكيمياء لكمية ا :3المـادة 
 الممحق بيذا القرار.

، كل فيما يخصو بتنفيذ 0التكويف ومدير جامعة سطيفو تكمف مديرة الدراسات لما بعد التدرج والبحث  :2المـادة 
 ىذا القرارالذي ينشر في النشرة الرسػمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

  3102 نوفمبر 11 حرر بالجزائر في                                                                                           
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                               

 األستاذ دمحم مباركي                                                                        
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 ممحق بالقرار يتضمن أعضاء المجنة العممية
 الصفة اإلسم والمقب

 رئيس المجنة العممية لقسـ الكيمياء  كعبوب لخميسي
 رئيس القسـ قعموف بشير
 أستاذ التعميـ العالي عزيزي عمر

 أستاذ التعميـ العالي سطيفي فاطمة
 أستاذ محاضر قسـ " أ " ىاروف دمحم فييـ
 أستاذ محاضر قسـ " أ " زايدي فاروؽ 
 أستاذ محاضر قسـ " أ " سحاري عمي
 أستاذ محاضر قسـ " ب " معاف سميرة

 أستاذ مساعد قسـ " أ " يحياوي مسعود
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يحدد القائمة اإلسمية 3102نوفمبر 1مؤرخ في  881رقم  قرار
 0ألعضاء المجنة العممية لقسم اإلعالم اآللي لكمية العموم بجامعة سطيف

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، 3102سبتمبر  00 لموافقا 0222 ذي القعدة 1المؤرخ في  203-02بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 المتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
 ،3112 أوت 32 الموافق 0232 جمادى الثانية 32 المؤرخ في 321-12وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 منو، المعدؿ والمتمـ، 28الذي يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، السيما المادة 
يعدؿ ويتمـ المرسوـ التنفيذي رقـ ، 3100 نوفمبر 38 المؤرخ في 211-00يذي رقـ وبمقتضى المرسوـ التنف -

 ،0، والمتضمف إنشاء جامعة سطيف0181أوت  0المؤرخ في  81-021
 والذي ،3102 جانفي 21 الموافق 0222 ربيع األوؿ 08 المؤرخ في 22-02وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 والبحث العممي،يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي 
 .3102سبتمبر  00و 1وبناء عمى محاضر إجتماع المجنة العممية لقسـ اإلعالـ انلي بتاريخ  -

 

 يقـــــــــرر
 جمادى الثانية 32 المؤرخ في 321-12مف المرسـو التنفيذي رقـ  28تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:

ذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد المعدؿ والمتمـ، والم، 3112 أوت 32 الموافق 0232
 .0القائمة اإلسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ اإلعالـ انلي لكمية العمـو بجامعة سطيف
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، 0تحدد القائمة اإلسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ اإلعالـ انلي لكمية العموـ بجامعة سطيف :3المـادة 
 بالجدوؿ الممحق بيذا القرار.

، كل فيما يخصو بتنفيذ 0التكويف ومدير جامعة سطيف و تكمف مديرة الدراسات لما بعد التدرج والبحث  :2ة المـاد
 ىذا القرارالذي ينشر في النشرة الرسػمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

  3102 نوفمبر 11 حرر بالجزائر في                                                                                           
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                               

 األستاذ دمحم مباركي                                                                        
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 ممحق بالقرار يتضمن أعضاء المجنة العممية
 الصفة اإلسم والمقب

 رئيس المجنة العممية لقسـ اإلعالـ انلي  موساوي عبد الوىاب
 رئيس القسـ بوعماري عبد القادر

 أستاذ محاضر قسـ " أ " رفوفي عالوة
 أستاذ محاضر قسـ " أ " عميوات مخموؼ

 أستاذ محاضر قسـ " أ " طواىرية دمحم
 أستاذ محاضر قسـ " أ " خبابة عبد هللا
 أستاذ محاضر قسـ " أ " كامل نجاة

 أستاذ محاضر قسـ " ب " عمطي عادؿ
 أستاذ مساعد قسـ " أ " قارة عبد العزيز

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يحدد القائمة اإلسمية 3102نوفمبر 1مؤرخ في  880رقم  قرار
 0ألعضاء المجنة العممية لقسم الرياضيات لكمية العموم بجامعة سطيف

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، 3102سبتمبر  00 الموافق 0222 ذي القعدة 1المؤرخ في  203-02بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 تعييف أعضاء الحكومة،والمتضمف 
، 3112 أوت 32 الموافق 0232 جمادى الثانية 32 المؤرخ في 321-12وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 منو، المعدؿ والمتمـ، 28الذي يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، السيما المادة 
يعدؿ ويتمـ المرسوـ التنفيذي رقـ  ،3100 مبرنوف 38 المؤرخ في 211-00وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 ،0، والمتضمف إنشاء جامعة سطيف0181المؤرخ في أوؿ أوت  81-021
 والذي ،3102 جانفي 21 الموافق 0222 ربيع األوؿ 08 المؤرخ في 22-02وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 .3102سبتمبر  00و 1ر إجتماع المجنة العممية لقسـ الرياضيات بتاريخ وبناء عمى محاض -

 يقـــــــــرر
 جمادى الثانية 32 المؤرخ في 321-12مف المرسـو التنفيذي رقـ  28: تطبيقا ألحكاـ المادة المادة األولى

ديد المعدؿ والمتمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تح، 3112 أوت 32 الموافق 0232
 .0القائمة اإلسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الرياضيات لكمية العموـ بجامعة سطيف
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، بالجدوؿ 0تحدد القائمة اإلسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الرياضيات لكمية العمـو بجامعة سطيف :3المـادة 
 الممحق بيذا القرار.

، كل فيما يخصو بتنفيذ 0ومدير جامعة سطيف والتكويفلبحث تكمف مديرة الدراسات لما بعد التدرج وا :2المـادة 
 ىذا القرارالذي ينشر في النشرة الرسػمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

  3102 نوفمبر 11 حرر بالجزائر في                                                                                           
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                               

 األستاذ دمحم مباركي                                                                        
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 ممحق بالقرار يتضمن أعضاء المجنة العممية
 الصفة اإلسم والمقب
 رئيس المجنة العممية لقسـ الرياضيات  مريخي بشير

 رئيس القسـ بف سريدي حميد
 أستاذ التعميـ العالي زيادي عبد القادر

 أستاذ التعميـ العالي عيبش عيسى
 لتعميـ العاليأستاذ ا قادـ عبد الوىاب

 أستاذ محاضر قسـ " أ " سرار توفيق
 أستاذ محاضر قسـ " أ " شيطر لخضر

 أستاذ محاضر قسـ " ب " بورغدة عبد المطيف
 أستاذ مساعد قسـ " أ " روابحي طارؽ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يةيحدد القائمة اإلسم 3102نوفمبر 1مؤرخ في  883رقم  قرار
 0ألعضاء المجنة العممية لقسم الفيزياء لكمية العموم بجامعة سطيف

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، 3102سبتمبر  00 الموافق 0222 ذي القعدة 1المؤرخ في  203-02بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
، 3112 أوت 32 الموافق 0232 جمادى الثانية 32 لمؤرخ فيا 321-12وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 منو، المعدؿ والمتمـ، 28الذي يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، ال سيما المادة 
يعدؿ ويتمـ المرسوـ التنفيذي رقـ ، 3100 نوفمبر 38 المؤرخ في 211-00وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 ،0، والمتضمف إنشاء جامعة سطيف 0181ي أوؿ أوت المؤرخ ف 81-021
،  3102 جانفي 21 الموافق 0222 ربيع األوؿ 08 المؤرخ في 22-02وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي، والذي
 .3102بر سبتم 00و 1وبناء عمى محاضر إجتماع المجنة العممية لقسـ الفيزياء بتاريخ  -

 يقـــــــــرر
 جمادى الثانية 32 المؤرخ في 321-12مف المرسـو التنفيذي رقـ  28تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:

المعدؿ والمتمـ، والمذكور أعاله ، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد ، 3112 أوت 32 الموافق 0232
 .0لكمية العمـو بجامعة سطيف  القائمة اإلسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الفيزياء

، بالجدوؿ 0تحدد القائمة اإلسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الفيزياء لكمية العموـ بجامعة سطيف : 3المـادة 
 الممحق بيذا القرار.
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، كل فيما يخصو بتنفيذ 0ومدير جامعة سطيف  والتكويفتكمف مديرة الدراسات لما بعد التدرج والبحث  :2المـادة 
 ذا القرارالذي ينشر في النشرة الرسػمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.ى

  3102 نوفمبر 11 حرر بالجزائر في                                                                                           
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                               

 األستاذ دمحم مباركي                                                                        
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 لمجنة العمميةممحق بالقرار يتضمن أعضاء ا
 الصفة اإلسم والمقب 

 رئيس المجنة العممية لقسـ الفيزياء  لوعيل العياشي
 رئيس القسـ كراش لحسف
 أستاذ التعميـ العالي معوش جماؿ

 أستاذ التعميـ العالي شعوي زيف العابديف
 أستاذ التعميـ العالي شرقي عبد الحميد

 أستاذ محاضر قسـ " أ " خرفي فيصل
 أستاذ محاضر قسـ " أ " عمارمصباح 

 أستاذ محاضر قسـ " ب " بركاف كريمة
 أستاذ مساعد قسـ " أ " شدري عادؿ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يحدد القائمة اإلسمية 3102نوفمبر  1مؤرخ في  882رقم  قرار
 ألعضاء المجمس العممي لمدرسة الدراسات العميا التجارية

 

 التعميم العالي والبحث العممي، إن وزير
، 3102سبتمبر   00 الموافق 0222 ذي القعدة 1المؤرخ في  203-02بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
يحدد ، 3111سبتمبر 32الموافق  0237ذو القعدة  32المؤرخ في 111-11وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، ال سيما الفصل الثاني منو،مياـ المدرسة خارج 
، 3118 جويمية 02الموافق  0231 رجب 00المؤرخ في  332-18وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 والمتضمف تحويل المعيد الوطني لمتجارة إؿ مدرسة خارج الجامعة،
، يتضمف 3111أكتوبر  03الموافق  0221شواؿ  32المؤرخ في  221-11وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 تغيير تسمية المدرسة الوطنية العميا لمتجارة،
يحدد ، 3102 جانفي 21 الموافق 0222 ربيع األوؿ 08 المؤرخ في 22-02وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
ذة لمختمف األسالؾ في المجمس العممي لمدرسة الدراسات العميا وبناء عمى محاضر إنتخاب ممثمي األسات -

 التجارية.
 يقـــــــــرر

ذو القعدة  32 المؤرخ في 111-11تطبيقا ألحكاـ الفصل الثاني مف المرسوـ التنفيذي رقـ  المادة األولى:
نظيميا يحدد مياـ المدرسة خارج الجامعة والقواعد الخاصة بت، 3111 سبتمبر 32الموافق  0237

وسيرىا، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد القائمة اإلسمية ألعضاء المجمس العممي 
 لمدرسة الدراسات العميا التجارية.
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تحدد القائمة اإلسمية ألعضاء المجمس العممي لمدرسة الدراسات العميا التجارية، بالجدوؿ الممحق بيذا  :3المـادة 
 القرار.

ومدير مدرسة الدراسات العميا التجارية، كل فيما  والتكويفمديرة الدراسات لما بعد التدرج والبحث  تكمف :2المـادة 
 يخصو بتنفيذ ىذا القرارالذي ينشر في النشرة الرسػمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

  3102 نوفمبر 11 حرر بالجزائر في                                                                                              
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                    

 األستاذ دمحم مباركي                                                                              
   ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 ممحق بالقرار يتضمن أعضاء المجمس العممي
 الصفة اإلسم والمقب

 مدير مدرسة الدراسات العميا التجارية، رئيس المجمس العممي لممدرسة سعدي عبد السالـ
 ئب مدير مكمف بما بعد التدرج والبحثنا بايكسي عبد الحميـ
 نائب مدير التدرج والشيادات إيدير عبد الحفيظ

 نائب مدير التكويف المتواصل والعالقات الخارجية جباري كماؿ
 مديرة المكتبة جاروت مميكة

 مدير مخبر التسويق نويري عبد النور
 مدير مخبر إدارة أعماؿ كركوب إبراىيـ عز الديف

 رئيس دائرة األعماؿ الديف شنوفي نور
 رئيس دائرة التجارة الدولية جمعة حسيبة

 رئيس دائرة التسويق بويوسف جميمة
 رئيس دائرة الجذع المشرؾ غيدوش فوزي 

 رئيس المجنة العممية لدائرة إدارة األعماؿ صالوتي ىشاـ سفياف
 رئيس المجنة العممية لدائرة التسويق حموتف عمي
 المجنة العممية لدائرة التجارة الدولية رئيس لعوج وردية

 رئيس المجنة العممية لدائرة الجذع المشترؾ واعشريف حساف
 ممثل عف األساتذة مصف األستاذية لدائرة األعماؿ شعباني سماعيف

 ممثل عف األساتذة مصف األستاذية لدائرة التسويق باحامد عبد الرزاؽ
 ألستاذية لدائرة التجارة الدوليةممثل عف األساتذة مصف ا بوشاقور دمحم

 ممثل عف األساتذة مصف األستاذية لدائرة الجذع المشترؾ بكوش الصادؽ
 ممثل األساتذة المساعديف قطوشي ناصر

 أستاذ خارج المؤسسة مقراني عبد الكريـ
 أستاذ خارج المؤسسة حراش إبراىيـ

 ممثل األساتذة المشاركيف مصباحي أرزقي
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء 3102نوفمبر 1مؤرخ في  882رقم  قرار
 المجنة العممية لقسم إدارة األعمال بمدرسة الدراسات العميا التجارية

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، 3102سبتمبر  00 فقالموا 0222 ذي القعدة 1المؤرخ في  203-02بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
، 3111 سبتمبر 32الموافق  0237ذو القعدة  32 المؤرخ في 111-11وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

 منو، 23يحدد مياـ المدرسة خارج الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، ال سيما المادة 
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، 3118 جويمية 02 الموافق 0231 رجب 00 المؤرخ في 332-18وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 والمتضمف تحويل المعيد الوطني لمتجارة إلى مدرسة خارج الجامعة،

، يتضمف 3111أكتوبر  03الموافق  0221شواؿ  32المؤرخ في  221-11وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 تغيير تسمية المدرسة الوطنية العميا لمتجارة،

يحدد ، 3102 جانفي 21 الموافق 0222 ربيع األوؿ 08 المؤرخ في 22-02سوـ التنفيذي رقـ وبمقتضى المر  -
 صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،

 .3102سبتمبر  31وبناء عمى محضر إجتماع المجنة العممية لقسـ إدارة األعماؿ بتاريخ  -
 يقـــــــــرر

 0237ذو القعدة  32 المؤرخ في 111-11ف المرسوـ التنفيذي رقـ م 23تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
يحدد مياـ المدرسة خارج الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، ، 3111 سبتمبر 32الموافق 

والمذكور أعاله ، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد القائمة اإلسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ إدارة 
 راسات العميا التجارية.األعماؿ بمدرسة الد

تحدد القائمة اإلسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ إدارة األعماؿ بمدرسة الدراسات العميا التجارية،  :3المـادة 
 بالجدوؿ الممحق بيذا القرار.

كل فيما  ومدير مدرسة الدراسات العميا التجارية، والتكويفتكمف مديرة الدراسات لما بعد التدرج والبحث  :2المـادة 
 يخصو، بتنفيذ ىذا القرارالذي ينشر في النشرة الرسػمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

  3102 نوفمبر 11 حرر بالجزائر في                                                                                           
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                               

 األستاذ دمحم مباركي                                                                        
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 ق بالقرار يتضمن أعضاء المجنة العمميةممح
 الصفة اإلسم والمقب 

 رئيس المجنة العممية لقسـ إدارة األعماؿ صالوتشي ىشاـ
 رئيس قسـ إدارة األعماؿ شنوفي نور الديف

 أستاذ محاضر قسـ " أ " بوشة نسريف
 أستاذ محاضر قسـ " أ " مداغ دمحم

 أستاذ مساعد قسـ " أ " بكيوة فاروؽ 
 أستاذ مساعد قسـ " أ " يرة مريـلبص

 أستاذ مساعد قسـ " أ " سبع سياـ
 أستاذ مساعد قسـ " أ " بف يخمف فايزة
 أستاذ مساعد قسـ " أ " قتوشي ناصر

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء 3102نوفمبر 1مؤرخ في  881رقم  قرار
 لتجارة الدولية بمدرسة الدراسات العميا التجاريةالمجنة العممية لقسم ا

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، 3102سبتمبر  00 الموافق 0222 ذي القعدة 1المؤرخ في  203-02بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
، 3111 سبتمبر 32الموافق  0237عدة ذو الق 32 المؤرخ في 111-11وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

 منو، 23يحدد مياـ المدرسة خارج الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، ال سيما المادة 



    3102-الثالثً الرابع                                                          سمٌة للتعلٌم العالً والبحث العلمً                            النشرة الر 199

 

، 3118 جويمية 02 الموافق 0231 رجب 00 المؤرخ في 332-18وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 امعة،والمتضمف تحويل المعيد الوطني لمتجارة إؿ مدرسة خارج الج

، يتضمف 3111أكتوبر  03الموافق  0221شواؿ  32المؤرخ في  221-11وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 تغيير تسمية المدرسة الوطنية العميا لمتجارة،

يحدد ، 3102 جانفي 21 الموافق 0222 ربيع األوؿ 08 المؤرخ في 22-02وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 لي والبحث العممي،صالحيات وزير التعميـ العا

 .3102أكتوبر  2وبناء عمى محضر إجتماع المجنة العممية لقسـ التجارة الدولية بتاريخ  -
 يقـــــــــرر

 0237ذو القعدة  32 المؤرخ في 111-11مف المرسوـ التنفيذي رقـ  23تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا  يحدد مياـ المدرسة خارج، 3111 سبتمبر 32الموافق 

والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد القائمة اإلسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ التجارة 
 الدولية بمدرسة الدراسات العميا التجارية.

الدراسات العميا التجارية،  تحدد القائمة اإلسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ التجارة الدولية بمدرسة :3المـادة 
 بالجدوؿ الممحق بيذا القرار.

و مدير مدرسة الدراسات العميا التجارية، كل فيما  والتكويفتكمف مديرة الدراسات لما بعد التدرج والبحث  :2المـادة 
 يخصو، بتنفيذ ىذا القرارالذي ينشر في النشرة الرسػمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

  3102 نوفمبر 11 حرر بالجزائر في                                                                                           
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                               

 األستاذ دمحم مباركي                                                                        
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 ممحق بالقرار يتضمن أعضاء المجنة العممية
 الصفة اإلسم والمقب
 الدولية رئيس المجنة العممية لقسـ التجارة  لعوج وردية

 رئيس قسـ التجارة الدولية، عضو المجنة العممية بويوسف جميمة
 أستاذ التعميـ العالي نويري عبد النور

 أستاذ التعميـ العالي بوشاكور دمحم
 أستاذ محاضر قسـ " أ " قشتولي وداد

 أستاذة مساعدة قسـ " أ " حداد فاطمة الزىراء
 أستاذ مساعد قسـ " أ " مراردة كماؿ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يحدد القائمة اإلسمية 3102نوفمبر 1مؤرخ في  887رقم  قرار
 ألعضاء المجنة العممية لقسم التسويق بمدرسة الدراسات العميا التجارية

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، 3102سبتمبر  00 لموافقا 0222 ذي القعدة 1المؤرخ في  203-02بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
، 3111 سبتمبر 32الموافق  0237ذو القعدة  32 المؤرخ في 111-11وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

 منو، 23يحدد مياـ المدرسة خارج الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، ال سيما المادة 
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، 3118 جويمية 02 الموافق 0231 رجب 00 المؤرخ في 332-18 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ -
 والمتضمف تحويل المعيد الوطني لمتجارة إلى مدرسة خارج الجامعة،

، يتضمف 3111أكتوبر  03الموافق  0221شواؿ  32المؤرخ في  221-11وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 تغيير تسمية المدرسة الوطنية العميا لمتجارة،

يحدد ، 3102 جانفي 21 الموافق 0222 ربيع األوؿ 08 المؤرخ في 22-02المرسوـ التنفيذي رقـ وبمقتضى  -
 صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،

 .3102سبتمبر  31وبناء عمى محضر إجتماع المجنة العممية لقسـ التسويق بتاريخ  -
 يقـــــــــرر

 0237ذو القعدة  32 المؤرخ في 111-11المرسـو التنفيذي رقـ  مف 23تطبيقا ألحكاـ المادة المادة األولى: 
يحدد مياـ المدرسة خارج الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا والمذكور ، 3111 سبتمبر 32الموافق 

ميا أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد القائمة اإلسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ التسويق بمدرسة الدراسات الع
 التجارية.
: تحدد القائمة اإلسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ التسويق بمدرسة الدراسات العميا التجارية، بالجدوؿ 3المـادة 

 الممحق بيذا القرار.
ومدير مدرسة الدراسات العميا التجارية، كل فيما  والتكويف: تكمف مديرة الدراسات لما بعد التدرج والبحث 2المـادة 

 ىذا القرارالذي ينشر في النشرة الرسػمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. بتنفيذيخصو، 
  3102 نوفمبر 11 حرر بالجزائر في                                                                                           

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                               
 األستاذ دمحم مباركي                                                                        

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 أعضاء المجنة العممية ممحق بالقرار يتضمن

 الصفة اإلسم والمقب
 رئيس المجنة العممية لقسـ التسويق حموتاف عمي

 رئيسة قسـ التسويق بويوسف جميمة
 أستاذة محاضرة قسـ " أ " أيت يحيى كميمة

 أستاذة محاضر قسـ " أ " فريف ليندة
 أستاذ محاضر قسـ " أ " بحامد أنيس
 " أ " أستاذة محاضرة قسـ عميوش بيية
 أستاذ مساعد قسـ " أ " قاضي عمي
 أستاذة مساعدة قسـ " أ " دموش نجوى 
 أستاذة مساعدة قسـ " أ " سعدني آماؿ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يتضمن تأىيل جامعة مستغانم لمتكوين 3102نوفمبر 00مؤرخ في  882رقم  قرار
 الجامعي ومنحولمحصول عمى شيادة الدكتوراه وتنظيم التأىيل 

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، 0118 جويمية 2 الموافق 0201 ربيع األوؿ 02 المؤرخ في 331-18بمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 والمتضمف إنشاء جامعة مستغانـ، المعدؿ،
، 0118 وتأ 02 الموافق 0201ربيع الثاني  32المؤرخ في  312-18وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

المتعمق بالتكويف في الدكتوراه وما بعد التدرج المتخصص والتأىيل الجامعي، المعدؿ والمتمـ، ال سيما المادتيف 
 منو، 002و 1
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، 3112 أوت 32 الموافق 0232 جمادى الثانية 32 المؤرخ في 321-12وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 ظيميا وسيرىا، المعدؿ والمتمـ،الذي يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتن

يحدد ، 3102 جانفي 21 الموافق 0222 ربيع األوؿ 08 المؤرخ في 22-02وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،

 يقـــــــــرر
 غشت 02 لمؤرخ فيا 312-18مف المرسوـ التنفيذي رقـ  002و 1تطبيقا ألحكاـ المادتيف  المادة األولى:

المعدؿ والمتمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تأىيل جامعة مستغانـ لمتكويف  ،0118
 لمحصوؿ عمى شيادة الدكتوراه وتنظيـ التأىيل الجامعي ومنحو.

 تحدد قائمة التخصصات المفتوحة لمتأىيل الجامعي في ممحق ىذا القرار.: 3المـادة 
( سنوات إبتداء مف تاريخ 12يل الممنوح بموجب ىذا القرار ساري المفعوؿ لمدة أربع )يبقى التأى :2المـادة 

 02 المؤرخ في 312-18مف المرسوـ التنفيذي رقـ  001و 03إمضائو، مع التقيد بأحكاـ المادتيف 
 والمذكور أعاله. 0118 أوت

جامعة مستغانـ، كل فيما يخصو، بتنفيذ  ومدير والتكويفتكمف مديرة الدراسات لما بعد التدرج والبحث : 2المـادة 
 ىذا القرار.

 ينشر ىذا القرارفي النشرة الرسػمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. :1المـادة 
  3102 نوفمبر 00 حرر بالجزائر في                                                                                           
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                               

 األستاذ دمحم مباركي                                                                        
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 3102نوفمبر 00المؤرخ في  882ممحق بالقرار رقم 
 يحدد قائمة التخصصات المفتوحة لمتأىيل الجامعي

 جامعة مستغانم:
 .ىندسة الطرائق -

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 متكوينيتضمن تأىيل جامعة تيارت ل 3102نوفمبر 00مؤرخ في  888رقم  قرار
 لمحصول عمى شيادة الدكتوراه وتنظيم التأىيل الجامعي ومنحو

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، المتعمق 0118 أوت 02 الموافق 0201ربيع الثاني  32المؤرخ في  312-18بمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 002و 1ي، المعدؿ والمتمـ، ال سيما المادتيف بالتكويف في الدكتوراه وما بعد التدرج المتخصص والتأىيل الجامع
 منو،

 ،3110 سبتمبر 08 الموافق 0233 جمادى الثانية 21 المؤرخ في 320-10وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 والمتضمف إنشاء جامعة تيارت، المعدؿ والمتمـ،

، 3112 أوت 32 افقالمو  0232 جمادى الثانية 32 المؤرخ في 321-12وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 الذي يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدؿ والمتمـ،

يحدد  ،3102 جانفي 21 الموافق 0222 ربيع األوؿ 08 المؤرخ في 22-02وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،

  يقـــــــــرر
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 أوت 02 المؤرخ في 312-18مف المرسوـ التنفيذي رقـ  002 و 1بيقا ألحكاـ المادتيف تط المادة األولى:
المعدؿ والمتمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تأىيل جامعة تيارت لمتكويف  ،0118

 لمحصوؿ عمى شيادة الدكتوراه وتنظيـ التأىيل الجامعي ومنحو.
 ة لمتأىيل الجامعي في ممحق ىذا القرار.تحدد قائمة التخصصات المفتوح :3المـادة 
( سنوات إبتداء مف تاريخ 12يبقى التأىيل الممنوح بموجب ىذا القرار ساري المفعوؿ لمدة أربع ) :2المـادة 

 02 المؤرخ في 312-18مف المرسوـ التنفيذي رقـ  001و 03إمضائو، مع التقيد بأحكاـ المادتيف 
 والمذكور أعاله. ،0118غشت 

ومدير جامعة تيارت، كل فيما يخصو، بتنفيذ ىذا  والتكويفتكمف مديرة الدراسات لما بعد التدرج والبحث  :2 المـادة
 القرار.

 ينشر ىذا القرارفي النشرة الرسػمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. :1المـادة 
  3102 نوفمبر 00 حرر بالجزائر في                                                                                           

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                               
 ذ دمحم مباركياألستا                                                                        

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 3102نوفمبر 00المؤرخ في  888ممحق بالقرار رقم 

 يحدد قائمة التخصصات المفتوحة لمتأىيل الجامعي
 

 جامعة تيارت :
 عموم الطبيعة والحياة. -

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يتضمن تأىيل جامعة أدرار لمتكوين 3102نوفمبر 00مؤرخ في  881رقم  قرار
 لمحصول عمى شيادة الدكتوراه وتنظيم التأىيل الجامعي ومنحو

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، 0118 أوت 02 الموافق 0201ربيع الثاني  32المؤرخ في  312-18بمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

تعمق بالتكويف في الدكتوراه وما بعد التدرج المتخصص والتأىيل الجامعي، المعدؿ والمتمـ، ال سيما المادتيف الم
 منو، 002و 1

، 3110 سبتمبر 08 الموافق 0233 جمادى الثانية 21 المؤرخ في 371-10وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 والمتضمف إنشاء جامعة أدرار، المعدؿ،

، 3112 أوت 32 الموافق 0232 جمادى الثانية 32 المؤرخ في 321-12التنفيذي رقـ  وبمقتضى المرسوـ -
 الذي يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدؿ والمتمـ،

يحدد ، 3102 جانفي 21 الموافق 0222 ربيع األوؿ 08 المؤرخ في 22-02وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 يـ العالي والبحث العممي،صالحيات وزير التعم

 يقـــــــــرر
 

 أوت 02 المؤرخ في 312-18مف المرسوـ التنفيذي رقـ  002و 1تطبيقا ألحكاـ المادتيف  المادة األولى:
المعدؿ والمتمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تأىيل جامعة أدرار لمتكويف  ،0118

 يل الجامعي.لمحصوؿ عمى شيادة الدكتوراه وتنظيـ التأى
 تحدد قائمة التخصصات المفتوحة لمتأىيل الجامعي في ممحق ىذا القرار. :3المـادة 



    3102-الثالثً الرابع                                                          سمٌة للتعلٌم العالً والبحث العلمً                            النشرة الر 203

 

( سنوات إبتداء مف تاريخ 12يبقى التأىيل الممنوح بموجب ىذا القرار ساري المفعوؿ لمدة أربع ) :2المـادة 
 02 المؤرخ في 312-18مف المرسوـ التنفيذي رقـ  001و 03إمضائو مع التقيد بأحكاـ المادتيف 

 والمذكور أعاله. 0118 أوت
ومدير جامعة أدرار، كل فيما يخصو، بتنفيذ ىذا  والتكويفتكمف مديرة الدراسات لما بعد التدرج والبحث  :2المـادة 

 القرار.
 ينشر ىذا القرارفي النشرة الرسػمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. :1المـادة 
  3102 نوفمبر 00 حرر بالجزائر في                                                                                           

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                               
 األستاذ دمحم مباركي                                                                        

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 3102نوفمبر 00مؤرخ في  881ممحق بالقرار رقم 

 يحدد قائمة التخصصات المفتوحة لمتأىيل الجامعي
 

 جامعة أدرار :
 عموم إقتصادية،  -

 قوق،ح -

 فيزياء المواد. -

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 لمتكوين 2يتضمن تأىيل جامعة قسنطينة  3102نوفمبر 00مؤرخ في  811رقم  قرار
 لمحصول عمى شيادة الدكتوراه وتنظيم التأىيل الجامعي ومنحو

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، 0118 أوت 02 الموافق 0201ربيع الثاني  32المؤرخ في  312-18رقـ بمقتضى المرسوـ التنفيذي  -

المتعمق بالتكويف في الدكتوراه وما بعد التدرج المتخصص والتأىيل الجامعي، المعدؿ والمتمـ، ال سيما المادتيف 
 منو، 002و 1

، 3112 أوت 32 الموافق 0232 جمادى الثانية 32 المؤرخ في 321-12وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 الذي يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدؿ والمتمـ،

والمتضمف ، 3100 نوفمبر 38 الموافق 0222 محـر 2 المؤرخ في 213-00وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 ، 2إنشاء جامعة قسنطينة 

يحدد ، 3102 جانفي 21 الموافق 0222 ربيع األوؿ 08 المؤرخ في 22-02وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،

 

 يقـــــــــرر
 أوت 02 المؤرخ في 312-18مف المرسوـ التنفيذي رقـ  002و 1تطبيقا ألحكاـ المادتيف  المادة األولى:

لمتكويف  2سنطينة المعدؿ والمتمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تأىيل جامعة ق ،0118
 لمحصوؿ عمى شيادة الدكتوراه وتنظيـ التأىيل الجامعي ومنحو.

 تحدد قائمة التخصصات المفتوحة لمتأىيل الجامعي في ممحق ىذا القرار. :3المـادة 
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( سنوات إبتداء مف تاريخ 12يبقى التأىيل الممنوح بموجب ىذا القرار ساري المفعوؿ لمدة أربع ) :2المـادة 
 02 المؤرخ في 312-18مف المرسوـ التنفيذي رقـ  001و 03مع التقيد بأحكاـ المادتيف إمضائو 

 والمذكور أعاله. 0118 أوت
، كل فيما يخصو، 2ومدير جامعة قسنطينة  والتكويفتكمف مديرة الدراسات لما بعد التدرج والبحث  :2المـادة 

 بتنفيذ ىذا القرار.
 الرسػمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. ينشر ىذا القرارفي النشرة: 1المـادة 
  3102 نوفمبر 00 حرر بالجزائر في                                                                                           

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                               
 األستاذ دمحم مباركي                                                                        

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 3102نوفمبر 00مؤرخ في  811ممحق بالقرار رقم 

 التخصصات المفتوحة لمتأىيل الجامعييحدد قائمة 
 :2جامعة قسنطينة 

 تسيير التقنيات الحضرية،  -

 العموم السياسية، -

 عموم اإلعالم واإلتصال، -

 ىندسة الطرائق الصيدالنية. -

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يتضمن تحويل، 3102نوفمبر 12مؤرخ في  810رقم  قرار
 لمجامعات لمنطقة الغربمقر الندوة الجيوية  

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
والمتضمف القانوف  ،0111 أفريل 2 الموافق 0201 ذي الحجة 08 المؤرخ في 11-11بمقتضى القانوف رقـ  -

 التوجييي لمتعميـ العالي، المعدؿ والمتمـ،
، 3102سبتمبر  00 لموافقا 0222 ذي القعدة 1المؤرخ في  203-02وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
، 0181الموافق أوؿ أوت  0211ذي الحجة  31المؤرخ في  028-81وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 والمتضمف إنشاء جامعة تممساف، المعدؿ والمتمـ،
، 3110 جويمية 32 الموافق 0233 جمادى األولى 3 المؤرخ في 318-10وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 الذي يحدد صالحيات الييئات الجيوية والندوة الوطنية لمجامعات وتشكيميا وسيرىا،

يحدد ، 3102 جانفي 21 الموافق 0222 ربيع األوؿ 08 المؤرخ في 22-02وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،

 يقـــــــــرر
يحوؿ مقر الندوة الجيوية لمجامعات لمنطقة الغرب مف المدرسة المتعددة التقنيات لوىراف إلى  المادة األولى:

 جامعة تممساف.
تقتطع نفقات سير الندوة الجيوية لمجامعات لمنطقة الغرب مف اإلعتمادات المخصصة بعنواف جامعة  :3المـادة 

 تممساف.
 ر.تمغى جميع األحكاـ المخالفة ليذا القرا :2المـادة 
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يكمف كل مف السادة مدير الميزانية والوسائل ومراقبة التسيير ومدير جامعة تممساف، كل فيما يخصو،  :2المـادة 
 بتنفيذ ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسػمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

  3102 نوفمبر 03 حرر بالجزائر في                                                                                           
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                               

 تاذ دمحم مباركياألس                                                                        
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يحدد ، 3102 نوفمبر 03مؤرخ في  813رقم  قرار
 مقر الندوة الجيوية لمجامعات لمنطقة الشرق 

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
والمتضمف القانوف  ،0111 أفريل 2 الموافق 0201 ذي الحجة 08 المؤرخ في 11-11بمقتضى القانوف رقـ  -

 التوجييي لمتعميـ العالي، المعدؿ والمتمـ،
،    3102سبتمبر  00 الموافق 0222 ذي القعدة 1المؤرخ في  203-02وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
، 0182غشت  08الموافق  0212ذي القعدة عاـ  32المؤرخ في  302-82وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 وسيرىا، المعدؿ والمتمـ، 0المتعمق بتنظيـ جامعة قسنطينة 
 ،3110 جويمية 32 الموافق 0233 جمادى األولى 3 المؤرخ في 318-10وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 الذي يحدد صالحيات الييئات الجيوية والندوة الوطنية لمجامعات وتشكيميا وسيرىا،

 الذي، 3102 جانفي 21 الموافق 0222 ربيع األوؿ 08 المؤرخ في 22-02ذي رقـ وبمقتضى المرسوـ التنفي -
 يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،

  يقـــــــــرر
 .0يحدد مقر الندوة الجيوية لمجامعات لمنطقة الشرؽ في جامعة قسنطينة  المادة األولى:

لمجامعات لمنطقة الشرؽ مف اإلعتمادات المخصصة بعنواف جامعة تقتطع نفقات سير الندوة الجيوية  :3المـادة 
 .0قسنطينة 

 تمغى جميع األحكاـ المخالفة ليذا القرار. :2المـادة 
، كل فيما 0يكمف كل مف السادة مدير الميزانية والوسائل ومراقبة التسيير ومدير جامعة قسنطينة  :2المـادة 

 النشرة الرسػمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. يخصو، بتنفيذ ىذا القرار الذي سينشر في
  3102 نوفمبر 03 حرر بالجزائر في                                                                                           

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                               
 األستاذ دمحم مباركي                                                                        

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يحدد ، 3102نوفمبر 03مؤرخ في  812رقم  قرار

 مقر الندوة الجيوية لمجامعات لمنطقة الوسط
 

 التعميم العالي والبحث العممي،إن وزير 
والمتضمف القانوف ، 0111 أفريل 2 الموافق 0201 ذي الحجة 08 المؤرخ في 11-11بمقتضى القانوف رقـ  -

 التوجييي لمتعميـ العالي، المعدؿ والمتمـ،
، 3102سبتمبر  00 الموافق 0222 ذي القعدة 1المؤرخ في  203-02وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 تعييف أعضاء الحكومة،المتضمف 
، والمتضمف 0118يونيو  3الموافق  0201صفر  2المؤرخ في  081-18وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 إنشاء جامعة بومرداس، المعدؿ والمتمـ،
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، 3110 جويمية 32 الموافق 0233 جمادى األولى 3 المؤرخ في 318-10وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 ات الييئات الجيوية والندوة الوطنية لمجامعات وتشكيميا وسيرىا،الذي يحدد صالحي

يحدد ، 3102 جانفي 21 الموافق 0222 ربيع األوؿ 08 المؤرخ في 22-02وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،

 يقـــــــــرر
 ت لمنطقة الوسل إلى جامعة بومرداس.يحدد مقر الندوة الجيوية لمجامعا المادة األولى:

: تقتطع نفقات سير الندوة الجيوية لمجامعات لمنطقة الوسل مف اإلعتمادات المخصصة بعنواف جامعة 3المػادة 
 بومرداس.

 تمغى جميع األحكاـ المخالفة ليذا القرار. :2المـادة 
سيير والسيدة مديرة جامعة بومرداس، كل فيما يكمف كل مف السيد مدير الميزانية والوسائل ومراقبة الت :2المـادة 

 يخصو، بتنفيذ ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسػمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
  3102 نوفمبر 03 حرر بالجزائر في                                                                                           
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                               

 األستاذ دمحم مباركي                                                                        
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس إدارة 3102نوفمبر  08مؤرخ في  812رقم  قرار
 المدرسة الوطنية العميا لإلحصاء واإلقتصاد التطبيقي

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، 3102سبتمبر  00 الموافق 0222 ذي القعدة 1المؤرخ في  203-02بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 متضمف تعييف أعضاء الحكومة،وال
، 3111ديسمبر  31 الموافق 0237 ذي القعدة 32المؤرخ في  111-11وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 منو،، 00الذي يحدد مياـ المدرسة خارج الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، ال سيما المادة 
، 3118جويمية  02 الموافق 0231 رجب 00المؤرخ في  333-18وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 المتضمف تحويل المعيد الوطني لمتخطيل واإلحصاء إلى مدرسة خارج الجامعة،
، الذي 3102جانفي  21الموافق  0222ربيع األوؿ  08المؤرخ في  22-02وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 يقـــــــــرر

 0237 ذي القعدة 32المؤرخ في  111-11مف المرسوـ التنفيذي رقـ  00تطبيقا ألحكاـ المادة المادة األولى: 
، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد القائمة اإلسمية ألعضاء 3111ديسمبر  31 الموافق

 مجمس إدارة المدرسة الوطنية العميا لإلحصاء واإلقتصاد التطبيقي.
: تحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس إدارة المدرسة الوطنية العميا لإلحصاء واإلقتصاد التطبيقي في 3ة المـاد

 الجدوؿ الممحق بيذا القرار.
 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسػمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. :2المـادة 
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 قائمة أعضاء مجمس إدارة المدرسة الوطنية العميا لإلحصاء واإلقتصاد التطبيقي
 :األعضاء المعينون  -1

 القطاع الصفة اإلسم والمقب
 وزير المكمف بالتعميـ العالي والبحث العمميممثل ال رئيس جبراني عبد الحكيـ -
 ممثمة الوزير المكمف بالمالية عضو مبربش ظريفة -
 ممثمة الوزير المكمف بالتربية الوطنية عضو حازي نسيمة -
 ممثل الوزير المكمف بالتكويف والتعميـ المينييف عضو بعوشي نور الديف -
 ظيفة العموميةممثل السمطة المكمفة بالو  عضو لوز رزيقية -
 ممثل الوزير المكمف بالتنمية الصناعية وترقية اإلستثمار عضو شريفي عمر -
 ممثل الوزير المكمف بالداخمية والجماعات المحمية عضو بف عيجة نور الديف -
 ممثل الديواف الوطني لإلحصاء عضو زيدوني حميد -

 

 :األعضاء المنتخبون  -2
 

 الييئة الصفة اإلسم والمقب
 ممثل منتخب عف األساتذة لقسـ مالية السوؽ وحساب المخاطرة عضو ير قدور خ -
 ممثمة منتخبة عف األساتذة لقسـ اإلحصاء التطبيقي واإلقتصاد القياسي عضو سواؾ فاطمة الزىرة -
 ممثل منتخب عف األساتذة لقسـ اإلقتصاد الكمي واإلستشراؼ عضو قشي جماؿ الديف -
 مة منتخبة عف األساتذة لقسـ التعميـ المشترؾممث عضو حريزي رتيبة -
 ممثل منتخب عف سمؾ األساتذة المشاركيف عضو سويسي بمقاسـ -
 ممثل منتخب عف سمؾ األساتذة المساعديف عضو حراش براىيـ -
 ممثل منتخب عف سمؾ األساتذة المساعديف عضو رواكسي خالد -
 دارييف والتقنييف وعماؿ الخدماتممثل منتخب عف الموظفيف اإل عضو بوخامس يوسف -
 ممثل منتخب عف الموظفيف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات عضو كزيـ فتح الديف -
 ممثل منتخب عف الطمبة عضو فراجي عبد الناصر -
 ممثل منتخب عف الطمبة عضو حميطوش جماؿ الديف -

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 3103مارس  2المؤرخ في  11يعدل القرار رقم  3102نوفمبر  08مؤرخ في  811م رق قرار
 الذي يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس إدارة المركز الجامعي بالنعامة

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، 3102 سبتمبر  00 الموافق 0222 ذي القعدة 1المؤرخ في  203-02بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
، الذي  3111أوت  07الموافق  0237 رجب 00المؤرخ في  311-11وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 منو، 01يحدد مياـ المركز الجامعي والقواعد الخاصة بتنظيمو وسيره، ال سيما المادة 
، 3101سبتمبر 1الموافق 0220 رمضاف 21المؤرخ في  311-01وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 منو، 3والمتضمف إنشاء مركز جامعي بالنعامة، السيما المادة 
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، الذي 3102جانفي  21الموافق  0222ربيع األوؿ  08المؤرخ في  22-02وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،

، الذي يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس إدارة المركز 3103مارس  2المؤرخ في  11وبمقتضى القرار رقـ  -
 الجامعي بالنعامة.

 يقـــــــــرر
والمذكور أعاله كما ىو محدد  ،3103مارس  2المؤرخ في  11: يعدؿ الجوؿ الممحق بالقرار رقـ المادة األولى

 في الجدوؿ الممحق ليذا القرار.
 شرة الرسػمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.ينشر ىذا القرار في الن :3المـادة 
  3102 نوفمبر 08 حرر بالجزائر في                                                                                           

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                               
 األستاذ دمحم مباركي                                                                        

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 قائمة أعضاء مجمس إدارة المركز الجامعي بالنعامة

 :ضاء المعينون األع -1
 القطاع الصفة اإلسم والمقب

 ممثل الوزير المكمف بالتعميـ العالي والبحث العممي رئيس فاسي نصر الديف -
 ممثل الوزير المكمف بالمالية عضو بوجادي الطيب -
 ممثل الوزير المكمف بالتربية الوطنية عضو مبارؾ صديقي -
 المكمف بالتكويف والتعميـ المينييف ممثل الوزير عضو حاج الصديق عبد الرحماف -
 ممثل السمطة المكمفة بالوظيفة العمومية عضو مساح عبد الوىاب -
 ممثل الوزير المكمف بالعمل والتشغيل والضماف اإلجتماعي عضو لعرج دمحم -
 ممثل الوزير المكمف بالعدؿ عضو سميماف محي الديف -
 ممثل الوالي عضو مقري الطيب -

 

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

 يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء  3102نوفمبر  08مؤرخ في  817رقم  قرار
 اإلنسانية واإلجتماعية لجامعة بسكرة مجمس كمية العموم

 

 ن وزير التعميم العالي والبحث العممي،إ
، 3102سبتمبر  00 الموافق 0222 ذي القعدة 1المؤرخ في  203-02بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
، 3112 أوت 32 الموافق 0232 جمادى الثانية 32 المؤرخ في 321-12وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 منو، 21و 22الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدؿ والمتمـ، ال سيما المادتاف الذي يحدد مياـ 
 ،0118 جويمية 2 الموافق 0201 ربيع األوؿ 02 المؤرخ في 301-18وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

 والمتضمف إنشاء جامعة بسكرة، المعدؿ والمتمـ،
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، الذي 3102جانفي  21الموافق  0222ربيع األوؿ  08ؤرخ في الم 22-02وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،

، والمتضمف إنشاء األقساـ المكونة لكمية العمـو 3111ديسمبر  02المؤرخ في  228وبمقتضى القرار رقـ  -
 اإلنسانية واإلجتماعية لدى جامعة بسكرة.

 يقـــــــــرر
 جمادى الثانية 32 المؤرخ في 321-12مف المرسـو التنفيذي رقـ  21تطبيقا ألحكاـ المادة  ألولى:المادة ا

، المعدؿ والمتمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد 3112 أوت 32 الموافق 0232
 القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس كمية العمـو اإلنسانية واإلجتماعية لجامعة بسكرة.

تحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس كمية العموـ اإلنسانية واإلجتماعية لجامعة بسكرة، في الجدوؿ : 3 المـادة
 الممحق بيذا القرار.

 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسػمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. :2المـادة 
  3102 نوفمبر 08 حرر بالجزائر في                                                                                           

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                               
 األستاذ دمحم مباركي                                                                        

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 قائمة أعضاء مجمس كمية العموم اإلنسانية واإلجتماعية لجامعة بسكرة 

 الصفة اإلسم والمقب
 عميد الكمية، رئيسا - برقوؽ عبد الرحماف -
 كميةرئيس المجمس العممي لم - زماـ نور الديف -
 رئيسة قسـ العمـو اإلجتماعية - فريجة أحمد -
 رئيسة قسـ العمـو اإلنسانية - بف الصغير زكرياء -
 مدير مخبر - سالطنية بمقاسـ -
 ممثل منتخب عف األساتذة لقسـ العمـو اإلجتماعية - رابحي إسماعيل -
 ممثل منتخب عف األساتذة لقسـ العمـو اإلجتماعية - صبطي غبيد -
 ف األساتذة لقسـ العمـو اإلنسانيةممثل منتخب ع - أجقو عمي -
 ممثل منتخب عف األساتذة لقسـ العمـو اإلنسانية - بمقاسـ ميسـو -
 ممثل منتخب عف األساتذة المساعديف - بوغديري كماؿ -
 ممثل منتخب عف األساتذة المساعديف - قريح لخميسي -
 ممثمة منتخبة عف الطمبة لقسـ العمـو اإلجتماعية - خمخاـ دليمة -
 ممثل منتخب عف الطمبة لقسـ العمـو اإلنسانية - لرزاؽشعباف عبد ا -
 ممثل منتخب عف المستخدميف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات - أحمد مفقود -
 ممثل منتخب عف المستخدميف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات - مختاري مختار -

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء 3102مبر نوف 08مؤرخ في  812رقم  قرار

 والتكنولوجيا لجامعة بسكرة مجمس كمية العموم
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، 3102سبتمبر  00 الموافق 0222 ذي القعدة 1المؤرخ في  203-02بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
، 3112 أوت 32 الموافق 0232 جمادى الثانية 32 المؤرخ في 321-12ذي رقـ وبمقتضى المرسوـ التنفي -

 منو، 21و 22الذي يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدؿ والمتمـ، ال سيما المادتاف 
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، 0118 جويمية 2 الموافق 0201 ربيع األوؿ 02 المؤرخ في 301-18وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 والمتضمف إنشاء جامعة بسكرة، المعدؿ والمتمـ،

، الذي 3102جانفي  08الموافق  0222ربيع األوؿ  08المؤرخ في  22-02وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،

المكونة لكمية العمـو  ، والمتضمف إنشاء األقساـ 3111ديسمبر  02المؤرخ في  222وبمقتضى القرار رقـ  -
 والتكنولوجيا لجامعة بسكرة.

 يقـــــــــرر
 جمادى الثانية 32 المؤرخ في 321-12مف المرسـو التنفيذي رقـ  21تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:

، المعدؿ والمتمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد 3112 أوت 32 الموافق 0232
 مية ألعضاء مجمس كمية العمـو والتكنولوجيا لجامعة بسكرة.القائمة اإلس

تحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس كمية العموـ والتكنولوجيا لجامعة بسكرة، في الجدوؿ الممحق ليذا  :3المـادة 
 القرار.

 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسػمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. :2المـادة 
  3102 نوفمبر 08 حرر بالجزائر في                                                                                           

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                               
 األستاذ دمحم مباركي                                                                        

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 قائمة أعضاء مجمس كمية العموم والتكنولوجيا لجامعة بسكرة

 الصفة - اإلسم والمقب -
 عميد الكمية، رئيسا - مالس مكي -
 رئيس المجمس العممي لمكمية - موف سوري دمحممي -
 رئيس قسـ الكيمياء الصناعية - بركات جماؿ -
 رئيس قسـ اليندسة الكيربائية - السبع سميـ -
 رئيس قسـ اليندسة المعمارية - بمكحل عز الديف -
 رئيس قسـ اليندسة الميكانيكية - مومي نور الديف -
 رئيس قسـ اليندسة المدنية والري  - بوزياف دمحم توفيق -
 مدير مخبر - وماف أحمد -
 مدير مخبر - زوزو صالح الديف -
 مدير مخبر - بحري مبارؾ -
 مدير مخبر - دبيمو عبد الرزاؽ -
 مدير مخبر - دبابش محمود -
 مدير مخبر - عاشور بشير -
 مدير مخبر - بحري مبارؾ -
 مدير مخبر - موزور السعيد -
 مدير مخبر - قتالة عبد الحميد -
 مدير مخبر - بف شعباف عادؿ -
 مثل منتخب عف األساتذة لقسـ الكيمياء الصناعيةم - جخابة سميـ -
 ممثل منتخب عف األساتذة لقسـ الكيمياء الصناعية - حسيف عبد المالؾ -
 ممثل منتخب عف األساتذة لقسـ اليندسة المعمارية - صولي أحسف زيف الديف -
 ممثل منتخب عف األساتذة لقسـ اليندسة المعمارية - دالي عمر -
 عف األساتذة لقسـ اليندسة المدنية والري ممثل منتخب  - بمونار لميف  -
 ممثل منتخب عف األساتذة لقسـ اليندسة المدنية والري  - أزمورف وردة -
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 ممثل منتخب عف األساتذة لقسـ اليندسة الميكانيكية - بف شعباف عادؿ -
 ممثل منتخب عف األساتذة لقسـ اليندسة الميكانيكية - شباح دمحم السعيد -
 خب عف األساتذة لقسـ اليندسة الكيربائيةممثل منت - وافي عبد الكريـ -
 ممثمة منتخبة عف األساتذة لقسـ اليندسة الكيربائية - مزيو نسيمة -
 ممثل منتخب عف األساتذة المساعديف - بمحي قريرة -
 ممثل منتخب عف األساتذة المساعديف - عريف عمي -
 ممثل منتخب عف الطمبة لقسـ اليندسة المعمارية - دبابي عبد السالـ -
 ممثل منتخب عف الطمبة لقسـ اليندسة الكيربائية - أحمدحضري  -
 ممثل منتخب عف الطمبة لقسـ اليندسة الميكانيكية - بمحاج خالد -
 ممثل منتخب عف الطمبة لقسـ اليندسة المدنية والري  - خشعي عبد الحق -
 ممثل منتخب عف الطمبة لقسـ الكيمياء الصناعية - زكـو عصاـ -
 المستخدميف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدماتممثل منتخب عف  - بف تركي جمعاوي  -
 ممثل منتخب عف المستخدميف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات - بف جدو عز الديف -

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس 3102نوفمبر  08مؤرخ في  818رقم  قرار
 دية والتجارية وعموم التسيير لجامعة بسكرةاإلقتصا كمية العموم

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، 3102سبتمبر  00 الموافق 0222 ذي القعدة 1المؤرخ في  203-02بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
، 3112 أوت 32 الموافق 0232 ةجمادى الثاني 32 المؤرخ في 321-12وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 منو، 21و 22الذي يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدؿ والمتمـ، ال سيما المادتاف 
، 0118 جويمية 2 الموافق 0201 ربيع األوؿ 02 المؤرخ في 301-18وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 تمـ،والمتضمف إنشاء جامعة بسكرة، المعدؿ والم
، الذي 3102جانفي  21الموافق  0222ربيع األوؿ  08المؤرخ في  22-02وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
، والمتضمف إنشاء األقساـ المكونة لكمية العمـو 3111ديسمبر  02المؤرخ في  223وبمقتضى القرار رقـ  -

 ية وعموـ التسيير لدى جامعة بسكرة.اإلقتصادية والتجار 
  يقـــــــــرر

 

 جمادى الثانية 32 المؤرخ في 321-12مف المرسـو التنفيذي رقـ  21: تطبيقا ألحكاـ المادة المادة األولى
، المعدؿ والمتمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد 3112 أوت 32 الموافق 0232

 مس كمية العمـو اإلقتصادية والتجارية وعمـو التسيير لجامعة بسكرة.القائمة اإلسمية ألعضاء مج
تحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس كمية العموـ اإلقتصادية والتجارية وعموـ التسيير لجامعة بسكرة، : 3المـادة 

 في الجدوؿ الممحق ليذا القرار.
 الي والبحث العممي.ينشر ىذا القرار في النشرة الرسػمية لمتعميـ الع :2المـادة 
  3102 نوفمبر 08 حرر بالجزائر في                                                                                           

 والبحث العممي وزير التعميم العالي                                                                                               
 األستاذ دمحم مباركي                                                                        

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 ةقائمة أعضاء مجمس كمية العموم اإلقتصادية والتجارية وعموم التسيير لجامعة بسكر 
 الصفة - اإلسم والمقب -
 عميد الكمية، رئيسا - بف بريكة عبد الوىاب  -
 رئيس المجمس العممي لمكمية - غوفي عبد الحميد -
 رئيس قسـ عمـو التسيير - حجازي إسماعيل -
 رئيسة قسـ العمـو التجارية - جناف عبد الحق -
 رئيسة قسـ العمـو اإلقتصادية - عبة فريد -
 مدير مخبر - رحماني موسى -
 ممثل منتخب عف األساتذة لقسـ العمـو اإلقتصادية - ديفحامد نور ال -
 ممثل منتخب عف األساتذة لقسـ العمـو اإلقتصادية - أحمد قايد نور الديف -
 ممثل منتخب عف األساتذة لقسـ عمـو التسيير - منصوري كماؿ -
 ممثمة منتخبة عف األساتذة لقسـ عمـو التسيير - بف ساىل وسيمة -
 ساتذة لقسـ العمـو التجاريةممثل منتخب عف األ - خوني رابح -
 ممثل منتخب عف األساتذة لقسـ العمـو التجارية - خميفي عيسى -
 ممثل منتخب عف األساتذة المساعديف - مناصرية إسماعيل -
 ممثل منتخب عف األساتذة المساعديف - قريشي دمحم -
 ممثل منتخب عف الطمبة لقسـ عمـو التسيير - خزاز مختار -
 ب عف الطمبة لقسـ العمـو اإلقتصاديةممثل منتخ - قدور دمحم العيد -
 ممثل منتخب عف الطمبة لقسـ العمـو التجارية - بف عمار العابد -
 ممثل منتخب عف المستخدميف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات - تومي السنوسي -
 ممثل منتخب عف المستخدميف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات - صميدة لزىر -

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس 3102نوفمبر  08مؤرخ في  811رقم  قرار
 الدقيقة وعموم الطبيعة والحياة لجامعة بسكرة كمية العموم

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، 3102سبتمبر  00 افقالمو  0222 ذي القعدة 1المؤرخ في  203-02بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
، 3112 أوت 32 الموافق 0232 جمادى الثانية 32 المؤرخ في 321-12وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 منو، 21و 22الذي يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدؿ والمتمـ، السيما المادتاف 
 ،0118 جويمية 2 الموافق 0201 ربيع األوؿ 02 المؤرخ في 301-18لتنفيذي رقـ وبمقتضى المرسـو ا -

 والمتضمف إنشاء جامعة بسكرة، المعدؿ والمتمـ،
، الذي 3102جانفي  21الموافق  0222ربيع األوؿ  08المؤرخ في  22-02وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
، والمتضمف إنشاء األقساـ المكونة لكمية العمـو 3111ديسمبر  02المؤرخ في  221بمقتضى القرار رقـ و  -

 الدقيقة وعمـو الطبيعة والحياة لدى جامعة بسكرة.
 يقـــــــــرر

 

 جمادى الثانية 32 المؤرخ في 321-12مف المرسـو التنفيذي رقـ  21تطبيقا ألحكاـ المادة مادة األولى: اؿ
، المعدؿ والمتمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد 3112 أوت 32 الموافق 0232

 القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس كمية العمـو الدقيقة وعمـو الطبيعة والحياة لجامعة بسكرة.
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بسكرة، وفق تحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس كمية العموـ الدقيقة وعموـ الطبيعة والحياة لجامعة  :3المـادة 
 الجدوؿ الممحق ليذا القرار.

 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسػمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. :2المـادة 
  3102 نوفمبر 08 حرر بالجزائر في                                                                                           

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                               
 األستاذ دمحم مباركي                                                                        

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 قائمة أعضاء مجمس كمية العموم الدقيقة وعموم الطبيعة والحياة لجامعة بسكرة

 الصفة - اإلسم والمقب -
 عميد الكمية، رئيسا - عبد هللا فرحي -
 رئيس المجمس العممي لمكمية - أحمد مغزي  -
 رئيس قسـ عمـو المادة - عماري محمود -
 نليرئيس قسـ اإلعالـ ا - دمحم شوقي بابا حنيني -
 رئيس قسـ عمـو الطبيعة والحياة - عبد الحميد موسى -
 رئيس قسـ الرياضيات - يحيى جبراف -
 رئيس قسـ العمـو الزراعية - كماؿ قيمر -
 رئيس قسـ عمـو األرض والكوف  - صالح الصيد -
 مدير مخبر - فضيل شريف -
 مدير مخبر - نور الديف سنقوقة -
 ادةممثل منتخب عف األساتذة لقسـ عمـو الم - سعيد العاقل -
 ممثل منتخب عف األساتذة لقسـ عمـو المادة - صالح بمعيدي -
 ممثل منتخب عف األساتذة لقسـ الرياضيات - إبراىيـ إبراىيمي -
 ممثل منتخب عف األساتذة لقسـ الرياضيات - عبد الحكيـ نصير -
 ممثل منتخب عف األساتذة لقسـ العمـو الزراعية - بمحمرة دمحم -
 ذة لقسـ العمـو الزراعيةممثل منتخب عف األسات - طراي ناصر -
 ممثل منتخب عف األساتذة لقسـ اإلعالـ انلي - كماؿ الديف ممكمي -
 ممثل منتخب عف األساتذة لقسـ اإلعالـ انلي - صادؽ لبيب تريسة -
 ممثل منتخب عف األساتذة المساعديف - قماز فاتح -
 ممثل منتخب عف األساتذة المساعديف - مريجة صبرينة -
 خب عف الطمبة لقسـ العمـو الزراعيةممثل منت - بف مشري موسى -
 ممثل منتخب عف الطمبة لقسـ اإلعالـ انلي - حديد أحمد عمي -
 ممثل منتخب عف الطمبة لقسـ عمـو الطبيعة والحياة - حساـ الديف جخجخ -
 ممثمة منتخبة عف الطمبة لقسـ الرياضيات - حناف بف غرباؿ -
 ةممثمة منتخبة عف الطمبة لقسـ عمـو الماد - خديجة دخية -
 ممثل منتخب عف الطمبة لقسـ عمـو األرض والكوف  - عمي بوزياف -
 ممثل منتخب عف المستخدميف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات - عبد الحميد بجاوي  -
 ممثل منتخب عف المستخدميف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات - بوفاتح دواىرية -

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء، 3102نوفمبر  08مؤرخ في  111رقم  قرار
 مجمس كمية اآلداب والمغات لجامعة بسكرة

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، 3102سبتمبر  00 الموافق 0222 ذي القعدة 1المؤرخ في  203-02بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
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 ،3112 أوت 32 الموافق 0232 جمادى الثانية 32 المؤرخ في 321-12المرسوـ التنفيذي رقـ وبمقتضى  -
 منو، 21و 22الذي يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدؿ والمتمـ، ال سيما المادتاف 

، 0118 جويمية 2 الموافق 0201 ربيع األوؿ 02 المؤرخ في 301-18وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 والمتضمف إنشاء جامعة بسكرة، المعدؿ والمتمـ،

، الذي 3102جانفي  21الموافق  0222ربيع األوؿ  08المؤرخ في  22-02وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،

إنشاء األقساـ المكونة لكمية انداب ، والمتضمف 3111ديسمبر  02المؤرخ في  221وبمقتضى القرار رقـ  -
 والمغات لدى جامعة بسكرة.

 يقـــــــــرر
 

 جمادى الثانية 32 المؤرخ في 321-12مف المرسـو التنفيذي رقـ  21تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
، المعدؿ والمتمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد 3112 أوت 32 الموافق 0232

 القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس كمية انداب والمغات لجامعة بسكرة.
تحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس كمية انداب والمغات لجامعة بسكرة، وفق الجدوؿ الممحق بيذا  :3المـادة 

 القرار.
 : ينشر ىذا القرار في النشرة الرسػمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.2المـادة 
  3102 نوفمبر 08 حرر بالجزائر في                                                                                           

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                               
 األستاذ دمحم مباركي                                                                        

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 قائمة أعضاء مجمس كمية اآلداب والمغات لجامعة بسكرة

 الصفة - اإلسم والمقب -
 عميد الكمية، رئيسا - خاف دمحم -
 رئيس المجمس العممي لمكمية - اسيف عبد الرحمافتبرم -
 رئيس قسـ انداب والمغات األجنبية - بف صالح بشير -
 رئيس قسـ انداب والمغة العربية - مداس أحمد -
 ممثل منتخب عف األساتذة لقسـ انداب والمغة العربية - تاوريريت بشير -
 غة العربيةممثل منتخب عف األساتذة لقسـ انداب والم - فورار أحمد بف لخضر -
 ممثل منتخب عف األساتذة لقسـ انداب والمغات األجنبية - دخية عبد الوىاب -
 ممثمة منتخبة عف األساتذة لقسـ انداب والمغات األجنبية - شمي صميحة -
 ممثل منتخب عف األساتذة المساعديف - بشار أمعمر -
 ممثل منتخب عف األساتذة المساعديف - رحماني عمي -
 ل منتخب عف الطمبة لقسـ انداب والمغة العربيةممث - دوباخ عالء الديف -
 ممثل منتخب عف الطمبة لقسـ انداب والمغات األجنبية - بوروبة عصاـ -
 ممثل منتخب عف المستخدميف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات - زيواش عمي -
 ممثمة منتخبة عف المستخدميف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات - بف بريكة حناف -
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 يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء 3102نوفمبر  08مؤرخ في  110رقم  قرار
 والعموم السياسية لجامعة بسكرة مجمس كمية الحقوق 

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، 3102سبتمبر  00 قالمواف 0222 ذي القعدة 1المؤرخ في  203-02بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
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، 3112 أوت 32 الموافق 0232 جمادى الثانية 32 المؤرخ في 321-12وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 منو، 21و 22الذي يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدؿ والمتمـ، ال سيما المادتاف 

، 0118 جويمية 2 الموافق 0201 ربيع األوؿ 02 المؤرخ في 301-18تنفيذي رقـ وبمقتضى المرسوـ ال -
 والمتضمف إنشاء جامعة بسكرة، المعدؿ والمتمـ،

، الذي 3102جانفي  08الموافق  0222ربيع األوؿ  08المؤرخ في  22-02وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،

، والمتضمف إنشاء األقساـ المكونة لكمية الحقوؽ 3111ديسمبر  02المؤرخ في  220مقتضى القرار رقـ وب -
 والعمـو السياسية لدى جامعة بسكرة.

 يقـــــــــرر
 جمادى الثانية 32 المؤرخ في 321-12مف المرسـو التنفيذي رقـ  21تطبيقا ألحكاـ المادة المادة األولى: 

، المعدؿ والمتمـ،  والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد 3112 أوت 32 الموافق 0232
 القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس كمية الحقوؽ والعموـ السياسية لجامعة بسكرة.

تحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس كمية الحقوؽ والعموـ السياسية لجامعة بسكرة، في الجدوؿ  :3المـادة 
 الممحق ليذا القرار.

 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسػمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. :2ـادة الم
  3102 نوفمبر 08 حرر بالجزائر في                                                                                           

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                               
 األستاذ دمحم مباركي                                                                        

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 الحقوق والعموم السياسية لجامعة بسكرة قائمة أعضاء مجمس كمية

 الصفة - اإلسم والمقب -
 عميد الكمية، رئيسا - الزيف عزري  -
 رئيس المجمس العممي لمكمية - عبد الجميل مفتاح -
 رئيس قسـ الحقوؽ  - عباس زواوي  -
 رئيس قسـ العمـو السياسية - عبد الكريـ عشور -
 ةممثل منتخب عف األساتذة لقسـ العمـو السياسي - مصطفى أسعد -
 ممثل منتخب عف األساتذة لقسـ العمـو السياسية - عبد العظيـ بف صغير -
 ممثل منتخب عف األساتذة لقسـ الحقوؽ  - حورية لشيب -
 ممثل منتخب عف األساتذة لقسـ الحقوؽ  - رمزي حوحو -
 ممثل منتخب عف الطمبة لقسـ الحقوؽ  - الشريف مناصرية -
 السياسية ممثل منتخب عف الطمبة لقسـ العمـو - إبراىيـ بف نوي  -
 ممثل منتخب عف المستخدميف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات - دمحم بخوش -
 ممثل منتخب عف المستخدميف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات - نبيل بمعربي -
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  3102نوفمبر  08مؤرخ في  113رقم  قرار
 لجامعي بالنعامة )والية النعامة(يتضمن تسمية المركز ا

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
والمتعمق ، 0112 أفريل 1 الموافق 0202 ذي القعدة 38 المؤرخ في 012-12بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

  بتسمية األماكف والمباني العمومية وا عادة تسميتيا،
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، 3102سبتمبر  00 الموافق 0222 ذي القعدة 1في المؤرخ  203-02وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -
 والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،

، 3101 سبتمبر 1 الموافق 0220 رمضاف 21 المؤرخ في 311-01وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 والمتضمف إنشاء المركز الجامعي بالنعامة،

، الذي 3102جانفي  21الموافق  0222ربيع األوؿ  08المؤرخ في  22-02وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،

 .3102جواف  31وبناء عمى محضر المجنة الوالئية لمنعامة المكمفة بتسمية األماكف والمباني العمومية بتاريخ  -
  يقـــــــــرر

 ، إسـ عبد الحميد ميري.يحمل المركز الجامعي بالنعامة )والية النعامة( المادة األولى:
: يكمف السيد مدير المركز الجامعي بالنعامة بتنفيذ ىذا القرار، الذي ينشر في النشرة الرسػمية لمتعميـ 3المػادة 

 العالي والبحث العممي.
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 يتضمن ،3102نوفمبر  08مؤرخ في  112رقم  قرار
 تسمية اإلقامة الجامعية بالنعامة )والية النعامة(

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
والمتعمق ، 0112 أفريل 1 الموافق 0202 ذي القعدة 38 المؤرخ في 012-12بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

  مية األماكف والمباني العمومية وا عادة تسميتيا،بتس
، 3102سبتمبر  00 الموافق 0222 ذي القعدة 1المؤرخ في  203-02وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
،    3102جانفي  21الموافق  0222ربيع األوؿ  08المؤرخ في  22-02وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 ي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،الذ
والمتضمف ، 0111مارس 33الموافق  0201 شواؿ 30 المؤرخ في 82-11وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 إنشاء الديواف الوطني لمخدمات الجامعية وتنظيمو وعممو، المعدؿ والمتمـ،
، والمتضمف 3112ديسمبر  33الموافق  0231قعدة ذي ال 01وبمقتضى القرار الوزاري المشترؾ المؤرخ في  -

إنشاء مديريات الخدمات الجامعية وتحديد مقرىا وقائمة اإلقامات الجامعية التابعة ليا ومشتمالتيا، المعدؿ 
 والمتمـ،

 .3102جواف  31وبناء عمى محضر المجنة الوالئية لمنعامة المكمفة بتسمية األماكف والمباني العمومية بتاريخ  -
 ــــــــرريقـ

 تحمل اإلقامة الجامعية بالنعامة )والية النعامة(، إسـ بف عمي بودغف الممقب )بالعقيد لطفي(. المادة األولى:
يكمف السيد المدير العاـ لمديواف الوطني لمخدمات الجامعية بتطبيق ىذا القرار الذي ينشر في النشرة  :3المـادة 

 .الرسػمية لمتعميـ العالي والبحث العممي
  3102 نوفمبر 08 حرر بالجزائر في                                                                                           

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                               
 األستاذ دمحم مباركي                                                                        

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ



    3102-الثالثً الرابع                                                          سمٌة للتعلٌم العالً والبحث العلمً                            النشرة الر 217

 

 ،3101ديسمبر  01المؤرخ في  221يعدل القرار رقم  3102نوفمبر  08مؤرخ في  112رقم  قرار
 باحث لإلستفادة من منحة تحسين األداء البيداغوجي والعمميوالمتضمن تحديد معايير تنقيط األستاذ ال

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
والمتضمف  ،3117جويمية  01الموافق  0232 جمادى الثانية 01المؤرخ في  12-17بمقتضى األمررقـ  -

 منو، 013القانوف األساسي العاـ لموظيفة العمومية، ال سيما المادة 
، 3102سبتمبر  00 الموافق 0222 ذي القعدة 1المؤرخ في  203-02رسوـ الرئاسي رقـ وبمقتضى الم -

 والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
، 3118 ماي 2 الموافق 0231 ربيع الثاني 32 المؤرخ في 021-18وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 والمتضمف القانوف األساسي الخاص باألستاذ الباحث،
، 3101أكتوبر  31الموافق  0220ذي القعدة  03المؤرخ في  313-01لتنفيذي رقـ وبمقتضى المرسوـ ا -

 منو، 2والمتضمف تأسيس نظاـ تعويضي لفائدة األستاذ الباحث، ال سيما المادة 
، الذي 3102جانفي  08الموافق  0222ربيع األوؿ  08المؤرخ في  22-02وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 عميـ العالي والبحث العممي،يحدد صالحيات وزير الت
، والمتضمف تحديد معايير تنقيل األستاذ الباحث 3101ديسمبر  01المؤرخ في  221وبمقتضى القرار رقـ  -

 لإلستفادة مف منحة تحسيف األداء البيداغوجي والعممي.
 يقـــــــــرر

 

والمذكور أعاله، وتحرر كما ، 3101ديسمبر  01المؤرخ في  221مف القرار رقـ  2تعدؿ المادة المادة األولى: 
 يأتي:
ينقل األستاذ الباحث مف طرؼ رئيس قسـ الكمية أو المعيد لدى الجامعة أو المعيد لدى  :2"المادة 

المركز الجامعي أو رئيس القسـ لدى المدرسة خارج الجامعة التي ينتمي إلييا أو مف طرؼ مدير 
 ممحقة الجامعة.

مف  013بشأف نقطة التقييـ، حسب الكيفيات المحددة في المادة يمكف األستاذ الباحث تقديـ تظمـ 
والمذكور ، 3117 جويمية 01 الموافق 0232 جمادى الثانية 01 المؤرخ في 12-17األمر رقـ 

 أعاله".
 والمذكور أعاله. ،3101ديسمبر  01المؤرخ في  221مف القرار رقـ  2تمغى المادة  :3المـادة 
يدات والسادة انمريف بالصرؼ المعنييف بتنفيذ ىذا القرار الذي سينشر في النشرة يكمف كل مف الس :2المـادة 

 الرسػمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ،3101ديسمبر  01المؤرخ في  227يعدل القرار رقم  3102نوفمبر  08مؤرخ في  111م رق قرار
 والمتضمن تحديد معايير تنقيط الباحث الدائم لإلستفادة من منحة تحسين األداء العممي

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
والمتضمف  ،3117 جويمية 01 الموافق 0232 جمادى الثانية 01 المؤرخ في 12-17بمقتضى األمر رقـ  -

 منو، 013القانوف األساسي العاـ لموظيفة العمومية، ال سيما المادة 
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، 3102سبتمبر  00 الموافق 0222 ذي القعدة 1المؤرخ في  203-02وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -
 والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،

، 3118 ماي 2 الموافق 0231 بيع الثانير  32 المؤرخ في 020-18وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 والمتضمف القانوف األساسي الخاص بالباحث الدائـ،

، 3101أكتوبر  31الموافق  0220ذي القعدة  03المؤرخ في  311-01وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 منو، 2والمتضمف تأسيس نظاـ تعويضي لفائدة الباحث الدائـ، ال سيما المادة 

، الذي 3102جانفي  21الموافق  0222ربيع األوؿ  08المؤرخ في  22-02ـ التنفيذي رقـ وبمقتضى المرسو  -
 يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،

، والمتضمف تحديد معايير تنقيل الباحث الدائـ 3101ديسمبر  01المؤرخ في  227وبمقتضى القرار رقـ  -
 لإلستفادة مف منحة تحسيف األداء العممي.

 يقـــــــــرر
والمذكور أعاله، وتحرر كما  ،3101ديسمبر  01المؤرخ في  227مف القرار رقـ  2تعدؿ المادة  المادة األولى:

 يأتي :
ينقل الباحث الدائـ حسب الحالة مف طرؼ مسؤوؿ فرقة البحث أو مدير قسـ البحث أو  :2المادة "

 مدير وحدة البحث لمؤسسة البحث التي ينتمي إلييا.
مف األمر  013ف الباحث الدائـ تقديـ تظمـ بشأف نقطة التقييـ، حسب الكيفيات المحددة في المادة يمك
 والمذكور أعاله ". ،3117 جويمية 01 الموافق 0232 جمادى الثانية 01 المؤرخ في 12-17رقـ 

 ه.والمذكور أعال ،3101ديسمبر  01المؤرخ في  227مف القرار رقـ  2تمغى المادة  :3المـادة 
يكمف كل مف السيدات والسادة مديري مؤسسات البحث بتنفيذ ىذا القرار الذي سينشر في النشرة  :2المـادة 

 الرسػمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
  3102 نوفمبر 08 حرر بالجزائر في                                                                                           

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                               
 األستاذ دمحم مباركي                                                                        

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، 3101ديسمبر  01المؤرخ في  222يعدل القرار رقم  3102نوفمبر  08مؤرخ في  117رقم  قرار
 المتضمن تحديد معايير تنقيط األستاذ الباحث االستشفائي الجامعي

 العمميو لإلستفادة من منحة تحسين األداء البيداغوجي 
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
والمتضمف  ،3117 جويمية 01 الموافق 0232 جمادى الثانية 01 المؤرخ في 12-17ى األمر رقـ بمقتض -

 القانوف األساسي العاـ لموظيفة العمومية،
، 3102سبتمبر  00 الموافق 0222 ذي القعدة 1المؤرخ في  203-02وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
، 3118 ماي 2 الموافق 0231 ربيع الثاني 32 المؤرخ في 031-18لتنفيذي رقـ وبمقتضى المرسوـ ا -

 والمتضمف القانوف األساسي الخاص األستاذ الباحث االستشفائي الجامعي،
، 3101أكتوبر  31الموافق  0220ذي القعدة  03المؤرخ في  310-01وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 منو، 2األستاذ الباحث االستشفائي الجامعي، ال سيما المادة  والمتضمف تأسيس نظاـ تعويضي لفائدة
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، الذي 3102جانفي  21الموافق  0222ربيع األوؿ  08المؤرخ في  22-02وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،

األستاذ الباحث تحديد معايير تنقيل ، والمتضمف 3101ديسمبر  01المؤرخ في  222وبمقتضى القرار رقـ  -
 العممي.و  البيداغوجي لإلستفادة مف منحة تحسيف األداءاالستشفائي الجامعي 

 يقـــــــــرر
والمذكور أعاله، وتحرر كما  ،3101ديسمبر  01المؤرخ في  222مف القرار رقـ  2تعدؿ المادة  المادة األولى:
 يأتي:

 التي ينتمي إلييا.حث االستشفائي الجامعي مف طرؼ رئيس قسـ الكمية األستاذ البال ينقيتـ ت :2المادة "
يمكف األستاذ الباحث االستشفائي الجامعي تقديـ تظمـ بشأف نقطة التقييـ، حسب الكيفيات المحددة في 

 جويمية 01 الموافق 0232 جمادى الثانية 01 المؤرخ في 12-17مف األمر رقـ  013المادة 
 ".والمذكور أعاله، 3117

 والمذكور أعاله. ،3101ديسمبر  01المؤرخ في  222مف القرار رقـ  2تمغى المادة  :3المـادة 
يكمف كل مف السيدات والسادة انمريف بالصرؼ المعنييف بتنفيذ ىذا القرار، الذي سينشر في النشرة  :2المـادة 

 الرسػمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
  3102 نوفمبر 08 حرر بالجزائر في                                                                                           

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                               
 األستاذ دمحم مباركي                                                                        

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يحدد القائمة اإلسمية 3102نوفمبر  32مؤرخ في  112رقم  قرار
 ألعضاء المجمس العممي لكمية التكنولوجيا بجامعة سعيدة

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، 3102سبتمبر  00 الموافق 0222 ذي القعدة 1المؤرخ في  203-02ـ بمقتضى المرسوـ الرئاسي رق -

 المتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
، 3112 أوت 32 الموافق 0232 جمادى الثانية 32 المؤرخ في 321-12بمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ و  -

 المعدؿ المتمـ، منو، 22الذي يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، ال سيما المادة 
، والمتضمف 3111جانفي  2الموافق  0221محـر  12المؤرخ في  01-11وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 إنشاء جامعة سعيدة، 

يحدد ، 3102 جانفي 21 الموافق 0222 ربيع األوؿ 08 المؤرخ في 22-02وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 ممي،صالحيات وزير التعميـ العالي و البحث الع

 وبناء عمى محاضر إجتماع المجمس العممي لكمية التكنولوجيا. -
 يقـــــــــرر

 جمادى الثانية 32 المؤرخ في 321-12مف المرسـو التنفيذي رقـ  22تطبيقا ألحكاـ المادة لمادة األولى: ا
المعدؿ والمتمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد ، 3112 أوت 32 الموافق 0232

 القائمة اإلسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية التكنولوجيا بجامعة سعيدة.
تحدد القائمة اإلسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية التكنولوجيا بجامعة سعيدة، بالجدوؿ الممحق بيذا : 3المـادة 

 القرار.
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سعيدة، كل فيما يخصو بتنفيذ ىذا التكويف ومدير جامعة و تكمف مديرة الدراسات لما بعد التدرج والبحث  :2المـادة 
 القرارالذي ينشر في النشرة الرسػمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

  3102 نوفمبر 32 حرر بالجزائر في                                                                                           
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                               

 األستاذ دمحم مباركي                                                                        
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 ممحق بالقرار يتضمن أعضاء المجمس العممي
 الصفة - اإلسم والمقب -
 رئيس المجمس العممي لكمية التكنولوجيا   - حزاب عبد الكريـ -
 عميد كمية التكنولوجيا - بومديف العربي -
 نائب عميد الكمية مكمف بما بعد التدرج - مزوار عبد القادر -
 نائب عميد الكمية مكمف بالدراسات - زحاؼ احمد -
 رئيس قسـ اليندسة المدنية والري  - عبد هللا مجبر -
 رئيس قسـ اإللكتروتقني - سكور أدمحم -
 رئيس قسـ اإللكترونيؾ - دامو ميدي -
 رئيس قسـ اإلعالـ انلي - العقباني أحمد شوقي -
 رئيس المجنة العممية لقسـ اليندسة المدنية والري  - غالي مرزوؽ  -
 قنيرئيس المجنة العممية لقسـ اإللكتروت - حرطاني قادة -
 رئيس المجنة العممية لقسـ اإللكترونيؾ - بوعسرية فاطمة -
 رئيس المجنة العممية لقسـ اإلعالـ انلي - أميف عبد المالؾ -
 ممثل عف األساتذة ذوي مصف األستاذية لقسـ اإللكترونيؾ - جمولي بوعزة -
 ممثل عف األساتذة ذوي مصف األستاذية لقسـ اإللكترونيؾ - دريس خوجة فاطمة -
 ممثل عف األساتذة  ذوي مصف األستاذية لقسـ اإللكتروتقني - ميمود يحي -
 ممثل عف األساتذة ذوي مصف األستاذية لقسـ اإللكتروتقني - ميمودي عبد هللا -
 ممثل عف األساتذة ذوي مصف األستاذية لقسـ اإلعالـ انلي - عباس عكاشة -
 ممثل عف األساتذة لقسـ اإلعالـ انلي - حمو رضا دمحم -
 مثل عف األساتذة ذوي مصف األستاذية لقسـ اليندسة المدنية والري م - باألخضر خميل -
 ممثل عف األساتذة ذوي مصف األستاذية لقسـ اليندسة المدنية والري  - حزاب عبد الكريـ -
 ممثل عف األساتذة المساعديف قسـ " أ " - شامي نذير -
 ممثل عف األساتذة المساعديف قسـ " أ " - بربار رضواف -
 ة المكتبة مسؤول - بوعزة خديجة -

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يحدد القائمة اإلسمية 3102نوفمبر  32مؤرخ في  118رقم  قرار
 ألعضاء المجنة العممية لقسم اإللكتروتقني لكمية التكنولوجيا بجامعة سعيدة

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، 3102سبتمبر  00 الموافق 0222 ذي القعدة 1المؤرخ في  203-02بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
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، 3112 أوت 32 الموافق 0232 جمادى الثانية 32 المؤرخ في 321-12وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 دؿ والمتمـ،منو، المع 28الذي يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، ال سيما المادة 

، والمتضمف 3111جانفي  2الموافق  0221محـر  12المؤرخ في  01-11وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 إنشاء جامعة سعيدة، 

يحدد ، 3102 جانفي 21 الموافق 0222 ربيع األوؿ 08 المؤرخ في 22-02وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،

 .3102وبناء عمى محضر إجتماع المجنة العممية لقسـ اإللكتروتقني بتاريخ أوؿ أكتوبر  -
 

   يقـــــــــرر
 جمادى الثانية 32 المؤرخ في 321-12مف المرسـو التنفيذي رقـ  28: تطبيقا ألحكاـ المادة المادة األولى

ىذا القرار إلى تحديد المعدؿ والمتمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ  ،3112 أوت 32 الموافق 0232
 القائمة اإلسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ اإللكتروتقني لكمية التكنولوجيا بجامعة سعيدة.

تحدد القائمة اإلسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ اإللكتروتقني لكمية التكنولوجيا بجامعة سعيدة،  :3المـادة 
 بالجدوؿ الممحق بيذا القرار.

ومدير جامعة سعيدة، كل فيما يخصو بتنفيذ ىذا  ت لما بعد التدرج والبحث والتكويفمديرة الدراسا تكمف :2المـادة 
 القرارالذي ينشر في النشرة الرسػمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

  3102 نوفمبر 32 ئر فيحرر بالجزا                                                                                           
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                               

 األستاذ دمحم مباركي                                                                        
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 ممحق بالقرار يتضمن أعضاء المجنة العممية
 الصفة - اإلسم والمقب -
 رئيس المجنة العممية لقسـ اإللكتروتقني  - حرطاني قادة -
 رئيس القسـ - سكور أدمحم -
 أستاذ التعميـ العالي - ميمود يحي -
 قسـ " أ "أستاذ محاضر  - ميمودي عبد هللا -
 أستاذ محاضر قسـ " أ " - مزياف رشيد -
 أستاذ محاضر قسـ " أ " - مزوار عبد القادر -
 أستاذ محاضر قسـ " أ " - قنيش فتيحة -
 أستاذ محاضر قسـ " ب " - بكري لبابة أـ الفضل -
 أستاذ مساعد قسـ " أ " - منقور دمحم -

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يحدد القائمة اإلسمية 3102نوفمبر  32مؤرخ في  111رقم  قرار
 ألعضاء المجنة العممية لقسم اإللكترونيك لكمية التكنولوجيا بجامعة سعيدة

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، 3102سبتمبر  00 الموافق 0222 ذي القعدة 1المؤرخ في  203-02بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
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، والمتضمف 3111جانفي  2الموافق  0221محـر  12المؤرخ في  01-11المرسوـ التنفيذي رقـ  وبمقتضى -
 إنشاء جامعة سعيدة، 

، 3112 أوت 32 الموافق 0232 جمادى الثانية 32 المؤرخ في 321-12وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 منو، المعدؿ والمتمـ، 28لمادة الذي يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، ال سيما ا

يحدد ، 3102 جانفي 21 الموافق 0222 ربيع األوؿ 08 المؤرخ في 22-02وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،

 .3102وبناء عمى محضر إجتماع المجنة العممية لقسـ اإللكترونيؾ بتاريخ أوؿ أكتوبر  -
 

   ريقـــــــــر 
 جمادى الثانية 32 المؤرخ في 321-12مف المرسـو التنفيذي رقـ  28تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:

المعدؿ والمتمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد  ،3112 أوت 32 الموافق 0232
 ا بجامعة سعيدة.القائمة اإلسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ اإللكترونيؾ لكمية التكنولوجي

: تحدد القائمة اإلسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ اإللكترونيؾ لكمية التكنولوجيا بجامعة سعيدة، 3المـادة 
 بالجدوؿ الممحق بيذا القرار.

التكويف ومدير جامعة سعيدة، كل فيما يخصو، بتنفيذ و مديرة الدراسات لما بعد التدرج والبحث  تكمف :2المـادة 
 رارالذي ينشر في النشرة الرسػمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.ىذا الق

  3102 نوفمبر 32 حرر بالجزائر في                                                                                           
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                               

 األستاذ دمحم مباركي                                                                        
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 العمميةممحق بالقرار يتضمن أعضاء المجنة 
 الصفة - اإلسم والمقب -
 رئيس المجنة العممية لقسـ اإللكترونيؾ  - بوعسرية فاطمة -
 رئيس قسـ اإللكترونيؾ - دامو ميدي -
 أستاذ التعميـ العالي - صوار الزقاي -
 أستاذ التعميـ العالي - جمولي بوعزة -
 أستاذ محاضر قسـ " أ " - دريس خوجة فاطمة -
 أستاذ محاضر قسـ " أ " - نوري كمثومة -
 أستاذ محاضر قسـ " أ " - اشمي قدورى -
 أستاذ محاضر قسـ " ب " - بوراس بوحفص -
 أستاذ مساعد قسـ " أ " - شامي نذير -

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يحدد القائمة اإلسمية 3102نوفمبر  32مؤرخ في  101رقم  قرار
 ولوجيا بجامعة سعيدةألعضاء المجنة العممية لقسم اإلعالم اآللي لكمية التكن

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، 3102سبتمبر  00 الموافق 0222 ذي القعدة 1المؤرخ في  203-02بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
، 3112 أوت 32 الموافق 0232 جمادى الثانية 32 المؤرخ في 321-12وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 منو، المعدؿ والمتمـ، 28الذي يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، السيما المادة 
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، والمتضمف 3111جانفي  2الموافق  0221محـر  12المؤرخ في  01-11وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 إنشاء جامعة سعيدة، 

يحدد  ،3102 جانفي 21 الموافق 0222 ربيع األوؿ 08 المؤرخ في 22-02وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،

 .3102أكتوبر  3وبناء عمى محضر إجتماع المجنة العممية لقسـ اإلعالـ انلي بتاريخ  -
 

 يقـــــــــرر
 جمادى الثانية 32 خ فيالمؤر  321-12مف المرسـو التنفيذي رقـ  28: تطبيقا ألحكاـ المادة المادة األولى

المعدؿ والمتمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد  ،3112 أوت 32 الموافق 0232
 القائمة اإلسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ اإلعالـ انلي لكمية التكنولوجيا بجامعة سعيدة.

عالـ انلي لكمية التكنولوجيا بجامعة سعيدة، تحدد القائمة اإلسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ اإل :3المـادة 
 بالجدوؿ الممحق بيذا القرار.

ومدير جامعة سعيدة، كل فيما يخصو بتنفيذ ىذا  ت لما بعد التدرج والبحث والتكويفتكمف مديرة الدراسا :2المـادة 
 القرارالذي ينشر في النشرة الرسػمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

  3102 نوفمبر 32 حرر بالجزائر في                                                                                            
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                 

 األستاذ دمحم مباركي                                                                           
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 ممحق بالقرار يتضمن أعضاء المجنة العممية
 الصفة - اإلسم والمقب -
 اإلعالـ انليرئيس المجنة العممية لقسـ   - أميف عبد المالؾ -
 رئيس القسـ - العقباني أحمد شوقي -
 أستاذ التعميـ العالي - عباس عكاشة -
 أستاذ محاضر قسـ " ب " - حمو رضا دمحم -
 أستاذ مساعد قسـ " أ " - رحماني دمحم -
 أستاذ مساعد قسـ " أ " - خبزاوي عبد القادر -
 أستاذ مساعد قسـ " أ " - دومي نور الديف -

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء 3102نوفمبر  32مؤرخ في  100رقم  قرار
 المجنة العممية لقسم اليندسة المدنية والري لكمية التكنولوجيا بجامعة سعيدة

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، 3102مبر سبت 00 الموافق 0222 ذي القعدة 1المؤرخ في  203-02بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
، 3112 أوت 32 الموافق 0232 جمادى الثانية 32 المؤرخ في 321-12وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 منو، المعدؿ والمتمـ، 28الذي يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، ال سيما المادة 
، والمتضمف 3111جانفي  2الموافق  0221محـر  12المؤرخ في  01-11وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 إنشاء جامعة سعيدة، 
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يحدد ، 3102 جانفي 21 الموافق 0222 ربيع األوؿ 08 المؤرخ في 22-02وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،

 .3102أكتوبر  2يندسة المدنية والري بتاريخ وبناء عمى محضر إجتماع المجنة العممية لقسـ ال -
 يقـــــــــرر

 جمادى الثانية 32 المؤرخ في 321-12مف المرسـو التنفيذي رقـ  28: تطبيقا ألحكاـ المادة المادة األولى
المعدؿ والمتمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد  ،3112 أوت 32 الموافق 0232

 ضاء المجنة العممية لقسـ اليندسة المدنية والري لكمية التكنولوجيا بجامعة سعيدة.القائمة اإلسمية ألع
تحدد القائمة اإلسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ اليندسة المدنية والري لكمية التكنولوجيا بجامعة  :3المـادة 

 سعيدة، بالجدوؿ الممحق بيذا القرار.
التكويف ومدير جامعة سعيدة، كل فيما يخصو بتنفيذ ىذا و د التدرج والبحث تكمف مديرة الدراسات لما بع :2المـادة 

 القرارالذي ينشر في النشرة الرسػمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
  3102 نوفمبر 32 حرر بالجزائر في                                                                    
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                               

 األستاذ دمحم مباركي                                                                        
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 ممحق بالقرار يتضمن أعضاء المجنة العممية
 الصفة - اإلسم والمقب -
 رئيس المجنة العممية لقسـ اليندسة المدنية والري  - غالي مرزوؽ  -
 رئيس القسـ - مجبر عبد هللا -
 أستاذ التعميـ العالي - حزاب عبد الكريـ -
 أستاذ محاضر قسـ " أ" - باالخضر خميل -
 ضر قسـ " أ"أستاذ محا - دراس بومديف -
 أستاذ محاضر قسـ " ب " - يغنـ رضا -
 أستاذ محاضر قسـ " ب " - قاسي عبد الحكيـ -
 أستاذ مساعد قسـ " أ " - حاكـ مباركة -
 أستاذ مساعد قسـ " أ " - جيدي قدور -

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء 3102نوفمبر  32مؤرخ في  103رقم  قرار
 مجنة العممية لقسم الفنون لكمية اآلداب والمغات والفنون بجامعة سعيدةال

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، 3102سبتمبر  00 الموافق 0222 ذي القعدة 1المؤرخ في  203-02بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
، 3112 أوت 32 الموافق 0232 جمادى الثانية 32 المؤرخ في 321-12وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 منو، المعدؿ والمتمـ، 28الذي يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، ال سيما المادة 
، والمتضمف 3111جانفي  2الموافق  0221محـر  12المؤرخ في  01-11وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

  إنشاء جامعة سعيدة،
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يحدد ، 3102 جانفي 21 الموافق 0222 ربيع األوؿ 08 المؤرخ في 22-02وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،

 .3102أكتوبر  7وبناء عمى محضر إجتماع المجنة العممية لقسـ الفنوف بتاريخ  -
 يقـــــــــرر

 جمادى الثانية 32 المؤرخ في 321-12مف المرسـو التنفيذي رقـ  28ة تطبيقا ألحكاـ الماد المادة األولى:
المعدؿ والمتمـ، والمذكور أعاله ، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد  ،3112 أوت 32 الموافق 0232

 القائمة اإلسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الفنوف لكمية انداب والمغات والفنوف بجامعة سعيدة.
القائمة اإلسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الفنوف لكمية انداب والمغات والفنوف بجامعة سعيدة،  : تحدد3المـادة 

 بالجدوؿ الممحق بيذا القرار.
التكويف ومدير جامعة سعيدة، كل فيما يخصو بتنفيذ ىذا و الدراسات لما بعد التدرج والبحث  : تكمف مديرة2المـادة 

 سػمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.القرارالذي ينشر في النشرة الر 
  3102 نوفمبر 32 حرر بالجزائر في                                                                                           

 ير التعميم العالي والبحث العممي وز                                                                                                
 األستاذ دمحم مباركي                                                                         

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ممحق بالقرار يتضمن أعضاء المجنة العممية

 فةالص اإلسم والمقب
 رئيس المجنة العممية لقسـ الفنوف   - مباركي بوعالـ -
 رئيس القسـ - موالي أحمد -
 أستاذ محاضر قسـ " ب " بمية بغداد -
 أستاذ مساعد قسـ " أ " مذكور برزوؽ  -
 أستاذ مساعد قسـ " أ " برجي عبد الفتاح -
 أستاذ مساعد قسـ " أ " حدو نور الديف عبد الواحد -
 سـ " أ "أستاذ مساعد ق سيرات بوحفص -

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يحدد القائمة اإلسمية 3102نوفمبر  32مؤرخ في  102رقم  قرار
 ألعضاء المجمس العممي لكمية اآلداب والمغات والفنون بجامعة سعيدة

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، 3102سبتمبر  00 الموافق 0222 عدةذي الق 1المؤرخ في  203-02بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
، 3112 أوت 32 الموافق 0232 جمادى الثانية 32 المؤرخ في 321-12وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 منو، المعدؿ والمتمـ، 22الذي يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، ال سيما المادة 
، والمتضمف 3111جانفي  2الموافق  0221محـر  12المؤرخ في  01-11لمرسوـ التنفيذي رقـ وبمقتضى ا -

 إنشاء جامعة سعيدة، 

يحدد  ،3102 جانفي 21 الموافق 0222 ربيع األوؿ 08 المؤرخ في 22-02وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
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 .3102أكتوبر  01المجمس العممي لكمية انداب والمغات والفنوف بتاريخ  وبناء عمى محضر إجتماع -
 يقـــــــــرر

 جمادى الثانية32 المؤرخ في 321-12مف المرسـو التنفيذي رقـ  22تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
تحديد المعدؿ والمتمـ، والمذكور أعاله ، ييدؼ ىذا القرار إلى ، 3112 أوت 32 الموافق 0232

 القائمة اإلسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية انداب والمغات والفنوف بجامعة سعيدة.
تحدد القائمة اإلسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية انداب والمغات والفنوف بجامعة سعيدة، بالجدوؿ : 3المـادة 

 الممحق بيذا القرار.
التكويف ومدير جامعة سعيدة، كل فيما يخصو بتنفيذ ىذا و والبحث تكمف مديرة الدراسات لما بعد التدرج : 2المـادة 

 القرارالذي ينشر في النشرة الرسػمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
  3102 نوفمبر 32 حرر بالجزائر في                                                                                           
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                               

 األستاذ دمحم مباركي                                                                        
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 ممحق بالقرار يتضمن أعضاء المجمس العممي
 الصفة اإلسم والمقب
 رئيس المجمس العممي لكمية انداب والمغات والفنوف  مزاري شارؼ
 عميد كمية انداب والمغات والفنوف  عباس دمحم

 ة بالطمبةنائب عميد الكمية مكمف بالدراسات والمسائل المرتبط حدو عبد الواحد
 نائب عميد الكمية مكمف بما بعد التدرج والبحث العممي  مجاىد ميموف 
 رئيسة قسـ المغة العربية زحاؼ جيالؿ
 رئيس قسـ الفنوف  موالي أحمد

 رئيس قسـ المغة الفرنسية مسكيف دمحم ياسيف
 رئيس قسـ المغة اإلنجميزية بوخميفة سييمة
 قسـ المغة واألدب العربيرئيس المجنة العممية ل أدمحم زغواف

 رئيس المجنة العممية لقسـ المغة الفرنسية وردي إبراىيـ
 رئيس المجنة العممية لقسـ الفنوف  مباركي بوعالـ
 ممثل عف األساتذة مصف األستاذية لقسـ المغة العربية مخموؼ عامر
 ممثل عف األساتذة مصف األستاذية لقسـ المغة العربية مزاري شارؼ

 ممثل عف األساتذة المساعديف  زوبيرسمعيل 
 ممثل عف األساتذة المساعديف  مذكور برزوؽ 
 مدير مخبر طيبي أحمد
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء المجنة العممية 3102نوفمبر  32مؤرخ في  102رقم  قرار
 داب والمغات والفنون بجامعة سعيدةلقسم المغة واألدب العربي لكمية اآل

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، 3102سبتمبر  00 الموافق 0222 ذي القعدة 1المؤرخ في  203-02بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
، 3112 أوت 32 لموافقا 0232 جمادى الثانية 32 المؤرخ في 321-12وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 منو، المعدؿ والمتمـ، 28الذي يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، ال سيما المادة 
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، والمتضمف 3111جانفي  2الموافق  0221محـر  12المؤرخ في  01-11وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 إنشاء جامعة سعيدة، 

يحدد ، 3102 جانفي 21 الموافق 0222 ربيع األوؿ 08 المؤرخ في 22-02وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،

 .3102وبناء عمى محضر إجتماع المجنة العممية لقسـ المغة العربية واألدب العربي بتاريخ أوؿ أكتوبر  -
 يقـــــــــرر

 جمادى الثانية 32 المؤرخ في 321-12رسـو التنفيذي رقـ مف الم 28تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
المعدؿ والمتمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد ، 3112 أوت 32 الموافق 0232

القائمة اإلسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ المغة العربية واألدب العربي لكمية انداب والمغات 
 والفنوف بجامعة سعيدة.

تحدد القائمة اإلسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ المغة العربية واألدب العربي لكمية انداب والمغات  :3ة المـاد
 والفنوف بجامعة سعيدة، بالجدوؿ الممحق بيذا القرار.

 التكويف ومدير جامعة سعيدة، كل فيما يخصو بتنفيذ ىذاو تكمف مديرة الدراسات لما بعد التدرج والبحث  :2المـادة 
 القرارالذي ينشر في النشرة الرسػمية لمتعميـ العالي.

  3102 نوفمبر 32 حرر بالجزائر في                                                                                           
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                               

 األستاذ دمحم مباركي                                                                        
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 ممحق بالقرار يتضمن أعضاء المجنة العممية
 الصفة اإلسم والمقب
 رئيس المجنة العممية لقسـ المغة العربية واألدب العربي زغواف أدمحم

 رئيس القسـ زحاؼ جياللي
 أستاذ التعميـ العالي مخموؼ عامر
 أستاذ محاضر قسـ " أ " طيبي أحمد

 ـ " أ "أستاذ محاضر قس بف يمينة بف يمينة
 أستاذ محاضر قسـ " أ " بالقندوز اليواري 
 أستاذ محاضر قسـ " ب " حاكمي لخضر
 أستاذ مساعد قسـ " أ " حاكـ عمارية

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء المجنة العممية 3102نوفمبر  32مؤرخ في  101رقم  قرار
 رنسية لكمية اآلداب والمغات والفنون بجامعة سعيدةلقسم المغة الف

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، 3102سبتمبر  00 الموافق 0222 ذي القعدة 1المؤرخ في  203-02بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
 ،3112 أوت 32 الموافق 0232 الثانية جمادى 32 المؤرخ في 321-12وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 منو، المعدؿ والمتمـ، 28الذي يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، السيما المادة 
، والمتضمف 3111جانفي  2الموافق  0221محـر  12المؤرخ في  01-11وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 إنشاء جامعة سعيدة، 
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يحدد ، 3102 جانفي 21 الموافق 0222 ربيع األوؿ 08 المؤرخ في 22-02تنفيذي رقـ وبمقتضى المرسوـ ال -
 صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،

 .3102سبتمبر 21وبناء عمى محضر إجتماع المجنة العممية لقسـ المغة الفرنسية بتاريخ  -
 يقـــــــــرر

 0232 جمادى الثانية 32 المؤرخ في 321-12سـو التنفيذي رقـ مف المر  28تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
المعدؿ والمتمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد القائمة اإلسمية  ،3112 أوت 32 الموافق

 ألعضاء المجنة العممية لقسـ المغة الفرنسية لكمية انداب والمغات والفنوف بجامعة سعيدة.
ئمة اإلسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ المغة الفرنسية لكمية انداب والمغات والفنوف بجامعة تحدد القا :3المـادة 

 سعيدة، بالجدوؿ الممحق بيذا القرار.
ومدير جامعة سعيدة، كل فيما يخصو بتنفيذ ىذا  والتكويفمديرة الدراسات لما بعد التدرج والبحث  تكمف: 2المـادة 

 الرسػمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.القرارالذي ينشر في النشرة 
  3102 نوفمبر 32 حرر بالجزائر في                                                                                           

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                               
 األستاذ دمحم مباركي                                                                        

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ممحق بالقرار يتضمن أعضاء المجنة العممية

 صفةال اإلسم والمقب
 رئيس المجنة العممية لقسـ المغة الفرنسية وردي إبراىيـ

 رئيس القسـ مسكيف دمحم ياسيف
 أستاذ محاضر قسـ " أ " ماريف ميمود

 أستاذ مساعد قسـ " أ " سايح دمحم
 أستاذ مساعد قسـ " أ " بف حمو أميف
 أستاذ مساعد قسـ " أ " بوزكري ليمى

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يتضمن تأىيل مؤسسات التعميم والتكوين العاليين لضمان التكوين 3102نوفمبر  31مؤرخ في  102رقم  قرار
 3102-3102لنيل شيادة التكوين ما بعد التدرج المتخصص ويحدد عدد المناصب المفتوحة لمسنة الجامعية 

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 

، 0118أوت  02 الموافق 0208 ربيع الثاني 32المؤرخ في  312-18ـ التنفيذي رقـ بمقتضى المرسو  -
والمتعمق بالتكويف في الدكتوراه وما بعد التدرج المتخصص والتأىيل الجامعي، المعدؿ والمتمـ، ال سيما المادتاف 

 منو، 00و 8
الذي  ،3102 جانفي 21 وافقالم 0222 ربيع األوؿ 08 المؤرخ في 22-02وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 وبناء عمى محضر إجتماع رؤساء الندوات الجيوية، غرب، وسل، شرؽ.  -

  يقـــــــــرر
تؤىل مؤسسات التعميـ والتكويف العالييف، انتي ذكرىا، لضماف التكويف لنيل شيادة التكويف ما بعد المادة األولى: 

 التدرج المتخصص:
 عنابة، تممساف، مستغانـ، وىراف، سعيدة، جامعة التكويف المتواصل، :الجامعات-0

 مدرسة الدراسات العميا التجارية، المدرسة العميا لألساتذة بالقبة،: والمعاىد المدارس-3
 مركز البحث في اإلعالـ العممي والتقني. :مراكز البحث-2
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لمفتوحة لمتكويف لنيل شيادة ما بعد التدرج المتخصص بعنواف السنة الجامعية يحدد عدد المناصب ا :3المـادة 
، لكل واحدة مف المؤسسات المذكورة أعاله، ولكل التخصصات المعنية، في ممحق ىذا 3102-3102
 القرار.

محق، كل فيما التكويف ومدراء المؤسسات المذكورة في المو تكمف مديرة الدراسات لما بعد التدرج والبحث  :2المـادة 
 يخصو بتنفيذ ىذا القرارالذي ينشر في النشرة الرسػمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

  3102 نوفمبر 25 حرر بالجزائر في                                                                                           
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                               

 األستاذ دمحم مباركي                                                                        

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 المتضمن تأىيل مؤسسات التعميم والتكوين العاليين لضمان التكوين 3102نوفمبر  31المؤرخ في  102ممق القرار رقم 

 ـ3102-3102لنيل شيادة التكوين ما بعد التدرج المتخصص ويحدد عدد المناصب المفتوحة لمسنة الجامعية 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

Université de Annaba 
Dom. Filière Nature  Intitulé de la PGS Responsable de la PGS Postes Ouverts 

SEGC 

Géstion H 
comptabilité Financiére  

et Audit 
Djaouahdou Rrda  30 

Sciences 
Commerciales 

H Marketing Madi Belkacem 30 
 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

Université de Tlemcen  
Dom. Filière Nature  Intitulé de la PGS Responsable de la PGS Postes Ouverts 

MED 
SANTE AU 
TRAVAIL 

H ERGONOMIE TALEB Abdesselam 15 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

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

DSP Droit  R  15 بن عزوز بن صابر القانون االجتماعي والمؤسسة 

ST  
GENIE DES 
PROCEDES 

R 

Management Qualité Hygiène 
Sécurité Environnement 

(Q.H.S.E) dans le domaine des 
Hydrocarbures  

ADDOU AHMED 20 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

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

MI Informatique H 
Management des systèmes 

d'information (MSI) 
 BOUAMRANE Karim 20 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

     Université de Saida 
Dom. Filière Nature  Intitulé de la PGS Responsable de la PGS Postes Ouverts 

SEGC 

Sciences 

Economiques 
H 

وحسيير  إدارة الموارد البشر يت 

 الكفاءاث
 30 زقاي دياب

Sciences 

Commerciales  
R   30 بن حميدة دمحم  مناجمنج 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

UFC 
Dom. Nature  Intitulé de la PGS Responsable de la PGS Postes Ouverts 

SEGC R Intélligence Economique SEFFADJ Zine Eddine 40 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

ENS Kouba    
Dom. Nature  Intitulé de la PGS Responsable de la PGS Postes Ouverts 

MI R 
Internet pour developper 

l'enseignement à distance en Algérie  

NESBA Ali 16 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

EHEC Ex: INC      
Dom. Nature  Intitulé de la PGS Responsable de la PGS Postes Ouverts 

SEGC R 
Management : Management des Ressources 

Humaines et Communication  

CHABANI Smain  35 

file:///F:/PGS%202013%202014/MI/ENS%20Kouba/Reconduation%20PGS%20IDE@%20ENS%20Kouba%2013-14
file:///F:/PGS%202013%202014/MI/ENS%20Kouba/Reconduation%20PGS%20IDE@%20ENS%20Kouba%2013-14
file:///F:/PGS%202013%202014/SEGC/EHEC/CANEVAS%20PGS%20-%20%20CHABANI.docx
file:///F:/PGS%202013%202014/SEGC/EHEC/CANEVAS%20PGS%20-%20%20CHABANI.docx
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R Comptabilité : Comptabilité et Finance  
CHENOUFI Noureddine  35 

R Management : Management des Entreprises  BOUGHACHICHE Sebti  35 

R Finance : Audit Finance et Comptabilité  ABDESSLEM Saadi  35 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

CERIST   
Dom. Nature  Intitulé de la PGS Responsable de la PGS Postes Ouverts 

MI R 
Information Scientifique et technique Dahmane Madjid 20 

Sécurité Informatique Omar Nouali 18 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يحدد القائمة 3102نوفمبر  37مؤرخ في  108رقم  قرار
 2س إدارة جامعة الجزائراإلسمية ألعضاء مجم

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، 3102سبتمبر  00 الموافق 0222 ذي القعدة 1المؤرخ في  203-02بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
 ،3112 أوت 32 الموافق 0232 جمادى الثانية 32 المؤرخ في 321-12وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 منو، 03الذي يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدؿ والمتمـ، السيما المادة 
، 3111أكتوبر 33الموافق  0221 ذي القعدة 2المؤرخ في  220-11وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 منو، 3، ال سيما المادة 2والمتضمف إنشاء جامعة الجزائر 
، 3102جانفي  08الموافق  0222ربيع األوؿ  08المؤرخ في  22-02سوـ التنفيذي رقـ وبمقتضى المر  -

 والذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
  يقـــــــــرر

 جمادى الثانية 32 المؤرخ في 321-12مف المرسـو التنفيذي رقـ  03تطبيقا ألحكاـ المادة ادة األولى: الـ
، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد القائمة اإلسمية 3112 أوت 32 الموافق 0232

 .2ألعضاء مجمس إدارة جامعة الجزائر 
 في الجدوؿ الممحق بيذا القرار. 2تحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس إدارة جامعة الجزائر :3المـادة 
 الي والبحث العممي.ينشر ىذا القرار في النشرة الرسػمية لمتعميـ الع: 2المـادة 
  3102 نوفمبر 26 حرر بالجزائر في                                                                                           

 والبحث العممي وزير التعميم العالي                                                                                               
 األستاذ دمحم مباركي                                                                        

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 3قائمة أعضاء مجمس إدارة جامعة الجزائر 

 :األعضاء المعينون  -1
 القطاع الصفة اإلسم والمقب

 ممثل الوزير المكمف بالتعميـ العالي والبحث العممي رئيس صبوعة عبد العزيز -
 ممثل الوزير المكمف بالمالية عضو فورار لعيدي عيسى -
 ممثل الوزير المكمف بالتربية الوطنية عضو زغاش ساعد -
 ممثل الوزير المكمف بالتكويف والتعميـ المينييف عضو خالدي وردية -
 ممثل السمطة المكمفة بالوظيفة العمومية عضو اسف خير الديفي -
 ممثل الوزير المكمف بالعمل والتشغيل والضماف اإلجتماعي عضو بف سعيد محمود -
 ممثل الوزير المكمف بالشؤوف الخارجية عضو بغداد الدايب نور الديف -
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 ممثل الوزير المكمف بالتجارة عضو نيبوش أحسف -
 ممثل الوزير المكمف بالشباب والرياضة عضو لسالـخرباش عبد ا -
 ممثل الوزير المكمف باإلتصاؿ عضو السعدي شيباح -
 ممثمة الوالي عضو برشيش سامية حـر حمزة -
 

 : األعضاء المنتخبون  -2
 الييئة الصفة اإلسم والمقب

 ـو التجارية وعمـو التسييرممثل منتخب عف األساتذة لكمية العمـو اإلقتصادية والعم عضو األسود الصادؽ -
 ممثمة منتخبة عف األساتذة لكمية عمـو اإلعالـ واإلتصاؿ عضو عكاؾ فوزية -
 ممثل منتخب عف األساتذة لكمية العمـو السياسية والعالقات الدولية عضو كنيوة أحمد -
 ممثل منتخب عف األساتذة لمعيد التربية البدنية والرياضية عضو لعباف كريـ -
 ممثل منتخب عف سمؾ األساتذة المساعديف عضو وغي سيد عمي ون -
 ممثل منتخب عف سمؾ األساتذة المساعديف عضو ميمل عبد المالؾ -
 ممثل منتخب عف الموظفيف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات عضو بمحسيف مولود -
 الخدماتممثل منتخب عف الموظفيف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ  عضو مالؿ عمر -
 ممثل منتخب عف الطمبة عضو عالية أيمف -
 ممثل منتخب عف الطمبة عضو رحاؿ دمحم أميف -

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 3102مارس  32المؤرخ في  301يتمم القرار رقم  3102نوفمبر  37مؤرخ في  101رقم  قرار
 وم اإلنسانية واإلجتماعية لدى جامعة جيجلوالمتضمن إنشاء األقسام المكونة لكمية العم

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، 3102سبتمبر  00 الموافق 0222 ذي القعدة 1المؤرخ في  203-02بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
، 3112جويمية  33 الموافق 0232 جمادى األولى 33المؤرخ في  318-12وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 والمتضمف إنشاء جامعة جيجل، المعدؿ والمتمـ،
 ،3112 أوت 32 الموافق 0232 جمادى الثانية 32 المؤرخ في 321-12وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 منو 22الذي يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدؿ والمتمـ، السيما المادة 
، الذي 3102جانفي  21الموافق  0222ربيع األوؿ  08المؤرخ في  22-02مقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ وب -

 يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
والمتضمف إنشاء األقساـ المكونة لكية العمـو  3102مارس  32المؤرخ في  301وبمقتضى القرار رقـ  -

 عة جيجل.اإلنسانية واإلجتماعية لدى جام
 يقـــــــــرر

 ، والمذكور أعاله، كما يأتي:3102مارس  32المؤرخ في  301مف القرار رقـ  3تتـ المادة المادة األولى: 
 األقساـ التالية : –جامعة جيجل  –: تنشأ لدى كمية العمـو اإلنسانية واإلجتماعة 3المـادة "

 قسـ التعميـ األساسي لمعموـ اإلجتماعية، -

 األساسي لمعموـ اإلنسانية، قسـ التعميـ -

 قسـ عمـ النفس وعمـو التربية واألرطفونيا، -

 قسـ اإلعالـ واإلتصاؿ، -

 قسـ عمـ اإلجتماع، -
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 قسـ عموـ وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية". -
: يكمف كل مف السادة المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة جيجل، كل فيما يخصو، 3المــادة 

 تنفيذ ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسػمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.ب
  3102 نوفمبر 26 حرر بالجزائر في                                                                                           

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                               
 األستاذ دمحم مباركي                                                                        
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 3111ديسمبر  30المؤرخ في  227ار رقم يتمم القر  3102نوفمبر  37مؤرخ في  131رقم  قرار
 والمتضمن إنشاء األقسام المكونة لكمية العموم اإلقتصادية والتجارية وعموم التسيير لدى جامعة جيجل

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، 3102سبتمبر  00 الموافق 0222 ذي القعدة 1المؤرخ في  203-02بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 لمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،وا
، 3112جويمية  33 الموافق 0232 جمادى األولى 33المؤرخ في  318-12وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 والمتضمف إنشاء جامعة جيجل، المعدؿ والمتمـ،
 ،3112 أوت 32 الموافق 0232 جمادى الثانية 32 المؤرخ في 321-12وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 منو، المعدؿ والمتمـ، 22يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، السيما المادة الذي 
، الذي 3102جانفي  21الموافق  0222ربيع األوؿ  08المؤرخ في  22-02وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
، والمتضمف إنشاء األقساـ المكونة لكية العمـو 3111ديسمبر  30رخ في المؤ  227وبمقتضى القرار رقـ  -

 اإلقتصادية والتجارية وعموـ التسيير لدى جامعة جيجل.
 

  يقـــــــــرر
 

 ، والمذكور أعاله، كما يأتي:3111ديسمبر  30المؤرخ في  227مف القرار رقـ  3تتـ المادة المادة األولى: 
األقساـ  –جامعة جيجل  –العموـ اإلقتصادية والتجارية وعموـ التسيير  : تنشأ لدى كمية3"المـادة 
 التالية :

 قسـ التعميـ األساسي لمعموـ اإلقتصادية والتجارية وعموـ التسيير، -

 قسـ العمـو اإلقتصادية، -

 قسـ عمـو التسيير، -

 قسـ العمـو التجارية". -
تكويف العالييف ومدير جامعة جيجل، كل فيما يخصو، : يكمف كل مف السادة المدير العاـ لمتعميـ وال3المــادة 

 بتنفيذ ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسػمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
  3102 نوفمبر 26 حرر بالجزائر في                                                                                           
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                               

 األستاذ دمحم مباركي                                                                        
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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  113يتضمن إلغاء القرار رقم  3102نوفمبر  32مؤرخ في  130رقم  قرار

 لنعامة )والية النعامة(المتضمن تسمية المركز الجامعي با، 3102نوفمبر  08المؤرخ في 
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
والمتعمق  ،0112 أفريل 1 الموافق 0202 ذي القعدة 38 المؤرخ في 012-12بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

  بتسمية األماكف والمباني العمومية وا عادة تسميتيا،
، 3102سبتمبر  00 الموافق 0222 لقعدةذي ا 1المؤرخ في  203-02وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
 ،3101 سبتمبر 1 الموافق 0220 رمضاف 21 المؤرخ في 311-01وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 والمتضمف إنشاء المركز الجامعي بالنعامة، 
، الذي 3102جانفي  21وافق الم 0222ربيع األوؿ  08المؤرخ في  22-02وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
والمتضمف تسمية المركز الجامعي بالنعامة )والية  ،3102نوفمبر  08المؤرخ في  113وبمقتضى القرار رقـ  -

 النعامة(،
 يقـــــــــرر

 والمذكور أعاله،، 3102نوفمبر  08المؤرخ في  113تمغى أحكاـ القرار رقـ  المادة األولى:
 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسػمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. :3المـادة 
  3102 نوفمبر 32 حرر بالجزائر في                                                                                           

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                               
 األستاذ دمحم مباركي                                                                        
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  112يتضمن إلغاء القرار رقم  3102فمبر نو   32مؤرخ في  133رقم  قرار
 المتضمن تسمية اإلقامة الجامعية بالنعامة )والية النعامة(، 3102نوفمبر  08المؤرخ في 

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، 3102سبتمبر  00 الموافق 0222 ذي القعدة 1المؤرخ في  203-02بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 يف أعضاء الحكومة،والمتضمف تعي
  ،3101 سبتمبر 1 الموافق 0220 رمضاف 21المؤرخ في  311-01وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

  والمتضمف إنشاء المركز الجامعي بالنعامة،
، الذي 3102جانفي  21الموافق  0222ربيع األوؿ  08المؤرخ في  22-02وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 عميـ العالي والبحث العممي،يحدد صالحيات وزير الت
والمتضمف تسمية اإلقامة الجامعية بالنعامة )والية ، 3102نوفمبر  08المؤرخ في  112وبمقتضى القرار رقـ  -

 النعامة(.
 يقـــــــــرر

 والمذكور أعاله، ،3102نوفمبر  08المؤرخ في  112تمغى أحكاـ القرار رقـ  المادة األولى:
 رار في النشرة الرسػمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.: ينشر ىذا الق 13المـادة 
  3102 نوفمبر 32 حرر بالجزائر في                                                                                           

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                               
 األستاذ دمحم مباركي                                                                        

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 ل عمى شيادةيحدد قائمة لجان اإلمتحانات لمحصو 3102نوفمبر   32مؤرخ في  132رقم  قرار
 وتشكيمتيا الدراسات الطبية المتخصصة في الطب والصيدلة وجراحة األسنان

 ( 3102دورة أفريل  –3102)دورة جانفي  
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضمف إنشاء شيادة الدراسات الطبية  ،0120 ديسمبر 2 المؤرخ في 321-20بمقتضى المرسوـ رقـ  -

 الخاصة،
الذي يحدد شروط اإللتحاؽ وتنظيـ  ،0183 ديسمبر 08 المؤرخ في 213-83ى المرسوـ رقـ وبمقتض -

 الدراسات الطبية المتخصصة الخاصة باألطباء والصيدلييف وجراحي األسناف المقيميف،
، 3102سبتمبر  00 الموافق ،0222 ذي القعدة 1المؤرخ في  203-02وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 أعضاء الحكومة، والمتضمف تعييف
، 3100 جويمية 2الموافق  0223 شعباف المؤرخ في أوؿ 327-00وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 والمتضمف قانوف المقيـ في العموـ الطبية،
، الذي 3102جانفي  21الموافق  0222ربيع األوؿ  08المؤرخ في  22-02وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 ـ العالي والبحث العممي،يحدد صالحيات وزير التعمي
والمتضمف تنظيـ الدراسات والتقييـ والتدرج في  ،0181فيفري  31ـ المؤرخ في /21وبمقتضى القرار رقـ  -

 الدراسات الطبية المتخصصة،
والمتضمف تنظيـ الدراسات والتقييـ والتدرج في  ،0181نوفمبر 31المؤرخ في  023وبمقتضى القرار رقـ  -

 صصة،الدراسات الطبية المتخ
الذي يحدد قواعد تنظيـ وسير المجاف البيداغوجية  ،3103مارس  37المؤرخ في  10وبمقتضى القرار رقـ  -

 الجيوية لمتخصصات في العمـو الطبية والمجاف البيداغوجية الوطنية لمتخصصات في العمـو الطبية،
ية تخصصات شيادة الذي يتضمف إعادة تنظيـ تسم ،3103ماي 32المؤرخ في  022وبموجب القرار رقـ  -

 الدراسات الطبية الخاصة.
 يقـــــــــرر

تحدد قائمة لجاف اإلمتحانات لمحصوؿ عمى شيادة الدراسات الطبية المتخصصة وتشكيمتيا، )دورة المادة األولى: 
 21إلى  3102أفريل  7دورة إستدراكية مف  –3102جانفي  21إلى  3102جانفي  1عادية مف 

 ق ىذا القرار.(، طبقا لممح3102أفريل 
تكمف كل مف المديرة المكمفة بالتكويف في ما بعد التدرج بوزارة التعميـ العالي والبحث العممي ورؤساء : 3المـادة 

 مؤسسات التعميـ العالي المعنية، كل فيما يخصو، بتطبيق ىذا القرار.
 ممي.ينشر ىذا القرار في النشرة الرسػمية لمتعميـ العالي والبحث الع :2المـادة 
  3102 نوفمبر 32 حرر بالجزائر في                                                                                           

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                               
 األستاذ دمحم مباركي                                                                        

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 شيادة الدراساتعمى  الذي يحدد قائمة لجان اإلمتحانات لمحصول 3102نوفمبر   32المؤرخ في  132رقم  القرار ممحق

 ( 3102دورة أفريل  –3102الطبية المتخصصة في الطب والصيدلة وجراحة األسنان وتشكيمتيا )دورة جانفي 
LISTE ET COMPOSITION DES JURUS DE L’EXAMEN NATIONAL DU DIPLOME 

D’ETUDES MEDICALES SPECIALES (D.E.M.S) 

ANNEE UNIVERSITAIRE 2013/2014 

MEDICALES SPECIALITESII/  
SPECIALITES JURYS LIEUX D’EXERCICES 

ANESTHESIE 

REANIMATION 

Président : Pr.GUERINIK Alger 

Membres titulaires : 

 

 

 

Pr.SAHRAOUI Mohamed 

Pr.MEHYAOUI Riad 

Pr.MOKHTARI Houria 

Pr.ACHOUR Mohamed Abdou 

Alger 

Alger 

Oran 

Constantine 

Membres 

suppléants : 

Pr.BENSALEM Si-Mahmoud 

Pr.AIT SLIMANE Ahmed 

Alger 

Alger 

CARDIOLOGIE 

Président : Pr.CHENTIR Mohamed Alger 

Membres titulaires : 

 

 

 

Pr.ZIARI Dkazia 

Pr.HAMMOU LEILA 

Pr.AIT ATHMANE Mouloud 

Pr.BENCHEDDA Salim 

Alger 

Oran 

Annba 

Alger 

Membres suppléants: Pr.MEKARNIA Abdelmoumen 

Pr.ALI TATAR Nora 

Alger 

Alger 

DERMATOLOGIE 

ET 

VENEREOLOGIE 

Président : Pr.AMMAR KHODJA Aomar Alger 

Membres titulaires : 

 

 

 

Pr.DJERIDANE Assia 

Pr.OTSMANE Farida 

Pr.SERADJ Amina 

Pr.BAGHOU Soumeya 

Alger 

Alger 

Oran 

Constantine 

Membres suppléants: Dr.CHIALI Amel 

Dr.BARIOUT Ahcen 

Oran 

Constantine 

DIABETOLOGIE 

ENDOCRINOLOGIE 

ET MALADIES 

METABOLIQUES 

Président : Pr.CHAOUKI Lamine Batna 

Membres titulaires : 

 

 

 

Pr.MIMOUNI Safia 

Pr.KEMALI Zahra 

Pr.ARBOUCHE ZAKIA 

Pr.KESRI Nadia 

Alger 

Alger 

Tizi-Ouzou 

Alger 

Membres suppléants: Pr.FEDALA Soumeya Alger 

EPIDEMIOLOGIE 

ET MEDECINE 

PREVENTIVE 

Président : Pr.SOUKEHAL Abdelkrim Alger 

Membres titulaires : 

 

 

Pr.BEZZAOUCHA Abdeldjalil 

Pr.FARES EL-GHalia 

Pr.TADJEDDINEAbdelaziz 

Pr.LAOUAMRI Slimane 

Blida 

Alger 

Sétif 

Oran 

Membres suppléants: Pr.BELKAID-REZIGUZ Rosa 

Pr.CHOUGRANI Saad 

Alger 

Oran 

GYNECOLOGIE 

OBSTETRIQUE 

Président : Pr.SELLAHLI Ali Constantine 

Membres titulaires : 

 

 

 

DJENAOUI Tahar 

Pr.GHRROUMI Smail 

Pr. BOUCHERIT EL-Hassan 

PR.BELARBI Boumediène 

Alger 

Alger 

Oran 

Tlemcen 

Membres suppléants: Pr. ADDAD Bouzid 

Pr.BOUZIDI Zoubir 

Alger 

Annaba 

HEMATOLOGIE 

Président : Pr.HAMLADJI Rose Marie Alger 

Membres titulaires : 

 

 

 

Pr.SIDI MANSOUR Noureddine 

Pr.BEKADJA Mohamed Amine 

Pr.Zouaoui Zahia 

Pr.BOUDJERRA Nadia 

Constantine 

Oran 

S.B.A 

ALGER 

Membres suppléants: Pr.BRADAI Mohamed 

Pr.SAIDI Mahdia 

Blida 

Batna 

HEPATO GASTRO- 

ENTEROLOGIE 

Président : Pr.BOUCEKKINE Tadjeddine Alger 

Membres titulaires : 

 

 

 

Pr.DEBZI Nabil 

Pr.HAKEM Chahrazed 

Pr.BOUSSELOUB Abderrazak 

Pr.ARBAOUI Bouzidi 

Alger 

Oran 

Alger 

Tlemcen 

Membres suppléants: Pr.HAMADA Talel 

Pr.BENATTA Amine 

Constantine 

Alger 
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INFECTIOLOGIE 

Président : Pr.AIT KAID Djaffar Alger 

Membres titulaires : 

 

 

 

Pr.AMRANE Achour 

Pr.MOUFFOK Nadjet 

Pr.TRIMA Abdelouahad 

Pr.MAHDJOUB Houria 

Alger 

Oran 

Annaba 

Batna 

Membres suppléants: Pr.BOUMAZA Zara 

Pr.AIT HAMOUDA Rabeh 

Annaba 

Batna 

MEDECINE 

INTERNE 

Président : Pr.CHAHI Mustapha Alger 

Membres titulaires : 

 

 

 

Pr.BERRAH Abdelkrim 

Pr.ROULA Daoud 

Pr.BACHAOUI Malika 

Pr.OTMANI Fifi 

Alger 

Constantine 

Oran 

Alger 

Membres suppléants: Pr.CHIBANE Ahcen 

Pr.HANNACHE Kamel 

Alger 

Constantine 

MEDECINE 

LEGALE DROIT 

MEDICAL ET 

ETHIQUE 

Président : Pr.MEHDI Youcef Alger 

Membres titulaires : 

 

 

 

Pr.MIRA Abdelhamid 

Pr.OUUSSADIT Abdessamed 

Pr.BOUBLENZA Abdelatif 

Pr.BELHADJ Rachid 

Annaba 

Tlemcen 

S . B . A 

Alger 

Membres suppléants: Pr.LAIDLI Mohamed Salah 

Pr.MERAH Fatiha 

Alger 

Alger 

MEDECINE 

NUCLEAIRE ET 

IMAGERIE 

MOLECULAIRE 

Président : Pr.BOUYOUCEF Salah Eddine Alger 

Membres titulaires : 

 

 

 

Pr.BERBER Necib Ouahid 

Pr.HAFFAF EL-Mahdi 

Pr.AMOKRANE Lounis 

Pr.MENAD Fatiha 

Tlemcen 

Alger 

Alger 

Alger 

Membres suppléants: Pr.ZIANI Khedidja 

Pr.DRAHMOUNE Rachida 

Alger 

Alger 

MEDECINE  

PHYSIQUE ET 

READAPTATION 

Président : Pr.AMMENOUCHE Ameziane Alger 

Membres titulaires : 

 

Pr.NOUACER Zine 

Pr NOUAR Abdelhak Cherif 

Pr.BENMANSOUR Mohamed 

Pr.BENSABER Ouassin 

Annaba 

Blida 

Tlemcen 

S.B.A 

Membres suppléants: Pr.BENSABRA Abdesslem Alger 

MEDECINE DU 

SPORT 

Président : Pr.HANIFI Rachid Alger 

Membres titulaires : 

 

 

 

Pr.BELHOCINE Mourad 

Pr.DAIMALLAH Farida 

Pr.KIHAL Mohamed 

Pr.MEGHLAOUI Fatiha 

Alger 

Alger 

Alger 

Alger 

Membres suppléants: Pr.HAMMOUDI Leila 

Pr.OUNAHI Rachid 

Alger 

Alger 

MEDECINE DU 

TRAVAIL 

Président : Pr.HADDAD Mustapha Constantine 

Membres titulaires : 

 

 

 

Pr.TEBBONE Cheikh El Bachir 

Pr.HADDAR Mustapha 

Pr.LAIB-IDDER Cherifa 

Dr.BOUHADIBA-KAMEN Fawzia 

Oran 

Alger 

Alger 

Oran 

Membres suppléants: Pr.BEGHDADLI Benali 

Pr.CHEMAA Farida 

S.B.A 

CONSTANTINE 

NEUROLOGIE 

Président : Pr.MESSAOUDI Fayçal Alger 

Membres titulaires : 

 

 

 

Pr.AREZKI Mohamed 

Pr.HAMRI Abdelmadjid 

Pr.ATTAL Elias Mohamed 

Pr.BENDIB-ABADA Myriem 

Blida 

Constantine 

Alger 

Alger 

Membres suppléants: Pr.MAKRI Samira 

Pr.SIFI Yamina 

Alger 

Constantine 

NEPHROLOGIE 

Président : Pr.BENABADJI Mohamed Alger 

Membres titulaires : 

 

 

 

Pr.BENMANSOUR Mustapha 

Pr.REMACHE Azzeddine 

Pr.ATIK Ahcene 

Pr.RAYANE Tahar 

Tlemcen 

Alger 

Annaba 

Blida 

Membres suppléants: Pr.KADDOUS Abdou 

Pr.HADDOUM Farid 

Oran 

Alger 
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ONCOLOGIE 

MEDICALE 

Président : Pr.SMAILI FAarida Blida 

Membres titulaires : 

 

 

 

Pr.FILALI Taha 

Pr.YAMOUNI Mohamed 

Pr.LARBAOUI Blaha 

Pr.FERHAT Rabah 

Constantine 

ORAN 

S.B.A. 

TIZI-OUZOU 

Membres suppléants: Pr.MAHFOUF Hassen 

Pr.ADDANE Saida 

Alger 

Alger 

OPHTALMOLOGIE 

Président : Pr.NOURI Mohamed Tahar Alger 

Membres titulaires : 

 

 

 

Pr.TIAR Malika 

Pr.AILEM Amar 

Pr.MAHMOUDI Khadidja 

Pr.ZOUAOUI Nadjet Abassia 

Alger 

Alger 

Oran 

Oran 

Membres suppléants: Pr.GHAROUT Rachid 

Pr.GHEMRI Nadia 

Alger 

Alger 

OTO-RHINO-

LARYNCOLOGIE 

Président : Pr.MEHADJI Mohamed Oran 

Membres titulaires : 

 

 

 

Pr DJENNAOUI Djamel 

Pr.YAHI AIT MESBAH Nadia 

Pr.DOUCHE Sadek 

Pr.BELBEKRI Fayçal 

Alger 

Alger 

Annaba 

Constantine 

Membres suppléants: Pr.MECABIH Ali 

Pr.LOGRADA Meriem 

Batna 

Alger 

PEDIATRIE 

Président : Pr.ACHIR Moussa Alger 

Membres titulaires : 

 

 

 

Pr.BOUDERDA Zahia 

Pr.ARRADA Zakia 

Pr.CHERIF Nacéra 

Pr.BOUZIANE NEDJADI Karim 

Constantine 

Alger 

Alger 

Oran 

Membres 

suppléants : 

Pr.BENHALLA Keltoum Nafissa 

Pr.BOUCHAIR Nadira 

Alger 

Annaba 

PNEUMO-

PHTISIOLOGIE 

Président : Pr.DOUAGHI Habib Alger 

Membres titulaires : 

 

 

 

Pr.NAFTI Salim 

Pr.LELLOU Salah 

Pr.SAIGHI Omar 

Pr.DJEBBAR Abdelmadjid 

Alger 

Oran 

Blida 

Batna 

Membres suppléants: Pr.BAOUGH Leila 

Pr.AMRANE Rabah 

Alger 

Alger 

PSYCHIATRIE 

Président : BAKIRI Mohamed Abdelfettah Blida 

Membres titulaires : 

 

 

 

Pr.OSMANI Youcef 

Pr.BELAID Abderrahmane 

Pr.BENCHARI Mohamed El Amine 

Pr.BENMESSAOUD Dalila 

Alger 

Alger 

Blida 

Alger 

Membres 

suppléants : 

Pr.SEMAOUN Boualem 

Pr.OULD TALEB Mahmoud 

Alger 

Alger 

RADIOTHERAPIR-

ONCOLOGIE 

Président : Pr.DALI YOUCEF Ahmed Fethi Oran 

Membres titulaires : 

 

 

 

Pr.DJEMAA BENDJAZIA Aicha 

Pr.OUKRIF Seam 

Pr.MEKKI Fatima 

Pr.AID Mama 

Constantine 

Alger 

Alger 

Oran 

Membres suppléants: Pr.DJEKKOUN Rachid 

Pr.KHALDI Houria 

Constantine 

Oran 

RHUMATOLOGIE 

Président : Pr.LADJOUZE Aicha Alger 

Membres titulaires : 

 

 

 

Pr.BENZAOUI Ahmed 

Pr.DJOUDI Hachemi 

Pr.DAHOU Chfia 

Pr.LEFKIRI Salima 

Oran 

Blida 

Alger 

Alger 

Membres suppléants: Pr.BRAHIMI Nadia 

Pr.HANNI Fella 

Alger 

Alger 
 

SPECIALITES FONDAMENTALESII/  
SPECIALITES JURYS LIEUX D’EXERCICES 

ANATOMIE 

GENERALE 

Président : Pr.HAMMOUDI Si Salah Alger 

Membres titulaires : 

 

 

 

Pr.BABA Ahmed Mustapha 

Pr.DANOUNE Abdelmalek 

Pr.BOUKERCHE Sidi Mohamed 

Pr.MAHDADI Salah 

Oran 

Annaba 

Oran 

Sétif 
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Membres suppléants: Pr.SELAMNA Rabah Alger 

ANATOMIE 

PATHOLOGIQUE 

Président : Pr.TERKI Nadjia Alger 

Membres titulaires : 

 

 

 

Pr.HASSENE Fatima 

Pr.KALEM Kheira 

Pr.DIB Malika 

Pr.BENHSSENE Karima 

Oran 

Alger 

Tlemcen 

Constantine 

Membres suppléants: Pr.LAMOUTI Yamina 

Pr.BENSERAI Fatma Zohra 

Blida 

Alger 

BIOCHIMIE 

Président : Pr.KHELIK Akila Alger 

Membres titulaires : 

 

 

 

Pr.EL MOKHFI Zhor 

Pr.YARGUI Elyes 

Pr.BADI Mohamed 

Pr.HARIZI Mohamed 

Alger 

Alger 

Constantine 

S.B.A 

Membres suppléants: Pr.CHERIFI Mohamed El hadi Alger 

BIOPHYSIQUE 

Président : Pr.BENGUERRAH 

Abderrahmane 

Alger 

Membres titulaires : 

 

 

 

Pr.BENYOUCEF Mohamed 

Pr.SENOUCI BEREKSI Rafik 

Pr.BABA Ahmed Abderezak 

Pr.BELARBI Sonia 

Tlemcen 

S.B.A 

Tlemcen 

Alger 

HEMOBIOLOGIE ET 

TRANSFUSION 

SANGUINE 

Président : Pr.ZERHOUNI Fatiha Alger 

Membres titulaires : 

 

 

 

Pr.OUELAA Hanifa 

Pr.CHAFA Ouerdia 

Pr.GHFFOUR Abdelkader 

Pr.HARITI Ghania 

Annaba 

Alger 

Tlemcen 

Alger 

Membres suppléants : Pr.AIRECH EL Hadi 

Pr.HOCINE Messaouda 

Tizi-Ouzou 

Alger 

HISTOLOGIE-

EMBRYOLOGIE ET 

GENETIQUE 

CLINIQUES 

Président : Pr.ABDELLALI Mohamed Alger  

Membres titulaires : 

 

 

 

Pr.SEKHRI Abdelhamid 

Pr.MEBAREK Kheira 

Pr.AOUATI Saida 

Pr.GHALAMOUNI Rahma 

Constantine 

Oran 

Constantine 

Oran 

Membres suppléants : Pr.OUADAHI Zohra 

Pr.FELILISSA Khadiddja 

Alger 

Alger 

IMAGERIE 

MEDICALES ET 

RADIOLOGIE 

Président : Pr.MANSOURI Boudjemaa Alger 

Membres titulaires : 

 

 

 

Pr.MAHMOUDI Halim 

Pr.DRAOUAT Sebti 

Pr.BENDIB Abdelkrim 

Pr.BENALLEGUE Mourad 

Oran 

Constantine 

Alger 

Alger 

Membres suppléants : Pr.SERIR Mohamed 

Pr.OURRAD El-MOUNTASSIR 

Alger 

Alger 

IMMUNOLOGIE 

Président : Pr.ABBADI Mohamed Cherif Alger 

Membres titulaires : 

 

 

 

Pr.BENHALIMA Malika 

Pr.ATTAL Nabila 

Pr.DJIDJIK Réda 

Pr.MEGHLAOUI Ali 

Alger 

Alger 

Alger 

Blida 

Membres suppléants : 

 

Pr.DDJENOUHAT Kamel 

Pr.CHAIB Samia 

Pr.AMROUN Habiba 

Alger 

Alger 

Alger 

MICROBIOLOGIE 

Président : Pr.BOULAHBAL Fadila Alger 

Membres titulaires : 

 

 

 

Pr.GHECHI Zhor 

Pr.TAZIR Mohamed 

Pr.DEKHIL Maazouz 

Pr.BENLABED Kaddour 

Alger 

Alger 

Annaba 

Constantine 

Membres suppléants : Pr.SAHLI Farida 

Pr.KASSEH Laouar-Ahmed 

Sétif 

Batna 

PARASITOLOGIE-

MYCOLOGIE 

Président : Pr.HAMRIOUI Boussad Alger 

Membres titulaires : 

 

 

 

Pr.ADJMI-HAMMOUDI Haiet 

Pr.MOULAHEM Tayeb 

Pr.KELLOU Dahbia 

Pr.CHERGOU Mustapha 

Alger 

Constantine 

Alger 

Tizi-Ouzou 

Membres suppléants : Pr.ZAIT Houria 

Pr.BENMEZDAD Ahmed 

Alger 

Constantine 



    3102-الثالثً الرابع                                                          سمٌة للتعلٌم العالً والبحث العلمً                            النشرة الر 239

 

PHARMACOLOGIE 

CLINIQUE 

Président : Pr.HELALI Abdelkader Alger 

Membres titulaires : 

 

 

 

Pr.LOUMI Nadjet 

Pr.CHOURAK Rachid 

Pr.BAOUGH Leila 

Pr.ALOUAZ Khadidja 

Alger 

Alger 

Alger 

Alger 

Membres suppléants : Dr.AOUMEUR Rachid 

Dr.DJAFRI Wahiba 

Alger 

Alger 

PHYSIOLOGIE 

CLINIQUE ET 

EXPLORATION 

FONCTIONNELLE 

METABOLIQUE ET 

NUTRITION 

Président : Pr.KHELFAT Kheireddine Alger 

Membres titulaires : 

 

 

 

Pr.GHOUNI Ahmed 

Pr.NEDJAR Fayçal 

Pr.BOUDJEMA Abdelkader 

Dr.Kerbi Djaouida 

Blida 

Constantine 

S.B.A. 

Annaba 

Membres suppléants : 

 

Dr.GUEDJIATI Réda 

Dr.KADIM Souhila 

Batna 

Alger 

PHYSIOLOGIE-

CLINIQUE ET 

EXPLORATION 

FONCTIONNELLE  

« CARDIO-

RESPIRATOIRE » ET 

DE L’EXERCICE 

Président : Pr.MEHDIOUI Hacène Constantine 

Membres titulaires : 

 

 

 

Pr.AISSAOUI Adel 

Dr.DJIGOUADI Zhor 

Dr.FARHI Salem 

Dr.TALBI Rabia 

Constantine 

Blida 

Batna 

Sétif 

Membres suppléants : 

 

Dr.BOUGRIDA Mohamed 

Dr.BENARAB Yasmina 

Constantine 

Annaba 

NEUROPHYSIOLOGIE 

CLINIQUE ET 

EXPLORATION 

FONCTIONNELLE DU 

SYSTEME NERVEUX 

Président : Pr.CHAOUCH Athmane Alger 

Membres titulaires : 

 

 

 

Pr.BRADAI MESKINE Fatiha 

Dr.STAMBOULI Abdallah 

Dr.BOUDOUKHA Fadlallah 

Dr.TOUMI Fayçal 

S.B.A 

Oran 

Oran 

Alger 

Membres suppléants : Dr.HANTALA Rachida 

Dr.DREICH Si Ahmed 

Alger 

Oran 

 

III/ SPECIALITES CHIRURGICALES 

SPECIALITES  JURYS LIEUX D’EXERCICES 

CHIRURGIE 

GENERALE 

Président : Pr.BEKADA Hadj Belmehel Alger 

Membres titulaires : 

 

 

 

 

 

Pr.HASSANI Mostafa 

Pr.TOUAGH BOUBEKER 

Salah 

Pr.BENTABAK Kamel Riad 

Pr.DJENNAOUI Azzedinne 

Pr.AIT BENAMAR Nourddine 

Pr.BERKANE Salah 

Constantine 

Oran 

Alger 

Alger 

Alger 

Alger 

Membres suppléants: Pr.AZOUAOU Ahmed 

Pr.BENDRIDI Messaoud 

Blida 

Constantine 

CHIRURGIE 

CARDIAQIE 

Président : Pr.OULD ABDERRAHMANE 

Ramdane 
Oran 

Membres titulaires : 

 

 

 

Pr.BRAHAMI Abdelmalek 
Pr.NOUAR Mohamed El Amine 

Pr.DEBIECHE Mohamed 

Pr.LOUNES Karim 

Constantine 

Alger 

Alger 

Alger 

Membres suppléants: Pr.HIMEUR Hakim 

Pr.DJENAS Mahfoud 

Alger 

Alger 

CHIRURGIE 

MAXILLO-FACIALE 

Président : Pr. SAIDI Abdelkrim Constantine 

Membres titulaires : 

 

 

 

Pr.BENSSADALLAH Rabah 

Pr.FERDJAOUI ABDELKADER 

Pr.BENMOUHOUB Abdelghani 

Pr.HAMMOUDI Si-Salah 

Alger 

Alger 

Alger 

Alger 

Membres suppléants: Dr.KHEMILI El-Hachemi 

Dr.GHERZELLAH Fadela 

Alger 

Constantine 

CHIRURGIE 
NEUROLOGIQUE 

Président : Pr.BENBOUZID Alger 
Membres titulaires : 
 
 
 

Pr. AMZAR Youcef 
Pr.IGUERTSIRA Mustapha 
Pr.BOUAZIZ Mourad 
Pr.BOUCHAKOUR Maamar 

Alger 
Blida 
Annaba 
Oran 

Membres suppléants: Pr.SAHRAOUI Mohamed 
Pr. NABBAL Mustapha 

Alger 
Alger 
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CHIRURGIE  
ORTHOPEDIQUE ET 
TRAUMATOLOGIE 

Président : Pr.KHAZNADAR Mahmoud Oran 
Membres titulaires : 
 
 
 

Pr.BENBOUZID Abderrahmane 
Pr.OUAHMED Amer 
Pr.ZIANI Farid 
Pr.DERDOUS Chaouki 

Alger 
Alger 
Blida 
Batna 

Membres suppléants : Pr.KIHAL Mohamed 
Pr.LARBAOUI Mohamed Karim 

Alger 
Alger 

CHIRURGIE  
PEDIATRIQUE 

Président : Pr.HANTALA Djaffer Alger 
Membres titulaires : 
 
 
 

Pr.AZZOUZ Mohamed 
Pr.ISSELNANE Rachid 
Pr.OUSLIM Rachid 
Pr.BOUSSOUF Mohamed Salah 

Oran 
Alger 
Oran 
Constantine 

Membres suppléants : Pr.KHELIFAOUI Ahmed 
Pr.OUANANI Mustapha 

Alger 
Tizi-Ouzou 

CHIRURGIE  
THORACIQUE 

Président : Pr.BELHAMRI Ali-Ameziane Alger 
Membres titulaires : 
 
 
 

Pr.LECHEHEB Mohamed 
Pr.TALEB Chaib 
Pr.MEDJDOUB Yacine Miloud 
Pr.ACHOUR Karim 

Oran 
Oran 
Alger 
Alger 

Membres suppléants : Pr.SI MERABET Azzeddine 
Pr.NEKHLA Ahmed 

Oran 
Alger 

CHIRURGIE 
UROLOGIQUE 

Président : Pr.SEDDIK Mustapha Alger 
Membres titulaires : 
 
 

Pr.ATTAR Abderrahmane 
Pr.DAHDOUH Abderezak 
Pr.KADI Abdelkrim 
Pr.GAACHI Abdelkrim 

Oran 
Constantine 
Annaba 
Alger 

Membres suppléants : Pr.CHIBANE Aziz 
Pr.KHELLAFI Mansour 

Alger 
Alger 

CHIRURGIE  
VASCULAIRE 

Président : Pr.BERTAL Amar Alger 
Membres titulaires : 
 
 
 

Pr.BOUAYED Mohamed 
Pr.BOUZIDI Mohamed 
Pr.ZERHOUNI Abdelkrim 
Pr.BENZIADA Noureddine 

Oran 
Oran 
Alger 
Alger 

Membres suppléants : Dr.KANOUN Hamid 
Dr.CHELBI ELYES 

Alger 
Alger 

 

IV/ SPECIALITES PHARMACEUTIQUES 

SPECIALITES JURYS LIEUX D’EXERCICES 

BIOLOGIE 
CLINIQUE 

Président : Pr.BELLAHSENE Zina Alger 
Membres titulaires : 
 
 
 

Pr.HAMRIOUI Boussad 
Pr.AMHIS Wahiba 
Pr.BENHALIMA Malika 
Pr.AIT CHAFA Dalila 

Alger 
Alger 
Alger 
Alger 

Membres suppléants: Pr.BENSLIMANI AKILA 
Pr.ZERHOUNI Fatiha 

Alger 
Alger 

CHIMIE 
ANALYTIQUE 

Président : Pr.GHEYOUCHE Rachida Alger 
Membres titulaires : 
 
 
 

Pr.HADEF Youcef 
Pr.BOUDIS Hakim 
Dr.MOUSSAOUI Rachid 
Dr.DJEBROUNI Karima 

Annaba 
Alger 
Otan 
Alger 

Membres suppléants: Dr.ACHOUR BOUAKAR Brahim 

Dr.AMZIANE Ahmed 
Constantine 
Alger 

CHIMIE MINERALE 

Président : Pr.KACIMI Ghouti Alger 
Membres titulaires : 
 
 
 

Pr.AMHIS Hayet 
Dr.MERAH Abdelali 
Dr.IMOUDACHE hICHEM 
Dr.BOUNAB Hakim 

Alger 
Annaba 
Blida 
Tizi-Ouzou 

Membres suppléants: Dr.MAKHLOUF Brahim Alger 

CHIMIE 

THERAPEUTIQUE 

Président : Pr.HADJADJ AOUL Fatma-Zohra Alger 

Membres titulaires : 

 

 

 

Pr.DELLAOUI Yahia 

Dr.EL MOUAHEB Farida 

Dr.NEGHRA Abdelhak 

Dr.REBBAH Farah 

Oran 

Alger 

Annaba 

Alger 

Membres suppléants: Dr.BOUKHERS Dalal 

Dr.AIT KAKI Samira 

Alger 

Annaba 
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CRYPTOGAMIE ET 

BOTANIQUE 

MEDICALE 

Président : Pr.SMATI Dalila Alger 

Membres titulaires : 

 

 

 

Pr.MAIZA Khadre 

Dr.BENMOKHTAR Mebarka 

Dr.LAREDJ Hacen 

Dr.OUNAISSIA Karima 

Alger 

Alger 

Annaba  

Annaba 

Membres suppléants: Dr.BADOUD Imen 

Dr.KHITRI Walid 

Alger 

Oran 

HYDRO-

BROMATOLOGIE 

Président : Pr.HADJOUDJ Ouahiba Alger 

Membres titulaires : 

 

 

Dr.CHAMEKH El-Hadi 

Dr.SAOUD Zahia 

Dr.GAOUAR Lotfi 

Alger 

Alger 

Oran 

Membres suppléants: Dr.BENSALAH Kamel 

Dr.BENSEMMANE Radia 

Alger 

Alger 

PHARMACIE 

GALENNIQUE 

Président : Pr.CHAFFAI Nacéra Annaba 

Membres titulaires : 

 

 

 

Dr.GHNASSI Fatma-zohra 

Dr.MOUSSAOUI Nassima 

Dr.KAOUA Mohamed 

NOUAS Mohamed 

Alger 

Oran 

Constantine 

Alger 

Membres suppléants: Dr.FAKET Mustapha 

Dr.DJERABA Samia 

Annaba 

Alger 

PHARMACOGNOSIE 

Président : Pr.ABES Lahouari Alger 

Membres titulaires : 

 

 

 

Dr.AMOURA Nadia 

Dr.HAMMOUM Samia 

Dr.BOUKHALFA Djamel 

Dr.DALI-YAHIA Kamel 

Annaba 

Alger 

Alger 

Tlemcen 

 Membres suppléants: Dr.OUAZZANI Tayeb Alger 

PHARMACOLOGIE 

PHARMACEUTIQUE 

Président : Pr.MANSOURI Mohamed Benslimane Alger 

Membres titulaires : 

 

 

 

Dr.TOUMI El Houari 

Dr.LAZLI Nouzha 

Dr.GUECEM Mohamed 

Dr.DEROUICHE Mohamed 

Oran 

Alger 

Batna 

Constantine 

Membres suppléants: Dr.BOUDIA Fatma 

Dr.BENABADJI Mohamed 

Oran 

Tlemcen 

TOXICOLOGIE 

Président : Pr.REGGABI Mohamed Alger 

Membres titulaires : 

 

 

 

 

Pr.ALAMIR Barkahoum 

Pr.ABTROUN Rania 

Pr.AZZOUZ Mohamed 

Pr.REZKALLAH Hassiba 

Pr.MAMMAR Mohamed 

Alger 

Alger 

Alger 

Oran 

Alger 

Membres suppléants: Dr.DJAFER rACHID Annaba 
 

 

 

V/ SPECIALITES DE CHIRURGIE DENTAIRE 

SPECIALITES JURYS LIEUX D’EXERCICES 

ODONTOLOGIE 

CONSERVATRICE 

ENDODONTIE 

Président : Pr.BOUDRAA Abdellah Alger 

Membres titulaires : 

 

 

 

Pr.SID Rachid 

Pr.SERRADJ Sid Ahmed 
Pr.BOUDGHENE STAMBOULI Nedjma 

Dr.MEHDID BABA Chafia 

Annaba 

Oran 

Alger 

Alger 

Membres suppléants : Dr.OUDGHIRI Fouad 

Dr.METREF Zoheir Ahmed 

Tlemcen 

Oran 

ORTHOPEDIE 

DENTO-FACIALE 

Présidente : Pr.LARABA Safia Alger 

Membres titulaires : 

 

 

 

Pr.SI AHMED Fatma 

Pr.CHAKER Ghania 

Pr.AHMED FOUATHI Noureddine 

Pr.BELBAHI El-Hadi 

Alger 

Alger 

Oran 

Annaba 

PARODONTOLOGIE 

Présidente : Pr.BOUZIANE DJAMILA Oran 

Membres titulaires : 

 

 

 

Pr.BOUCHETOB Mimia 

Pr.BOUKEMOUCHE Aicha 

Pr.BRIHOUM Saliha 

Pr.NEZZAL Malika 

Alger 

Annaba 

Alger 

Constantine 

Membres suppléants : Pr.KIHEL dJAMILA 

Pr.KHASSANI Djamila 

Oran 

S.B.A 
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PATHOLOGIE ET 

CHIRURGIE 

BUCCALE 

Président : Pr.DJEBBAR Rahma Alger 

Membres titulaires : 

 

 

 

Pr.TARIGHT Souad 

Pr.BOUADAM Fatma 

Pr.BOUZOUINA Fatma 

Pr.DERRADJI Farid 

Alger 

Constantine 

Oran 

Alger 

Membres suppléants : Pr.SARI Badreddine 

Pr.KABIR Ali 

Tlemcen 

Alger 

PROTHESE 

Président : Pr.BOUZIANE Mohamed Oran 

Membres titulaires : 

 

 

 

Pr.DAOUD Fatma Zohra 

Pr.BOULEFA Aldjia 

Pr.SENOUCI Noureddine 

Pr.BOUKEMOUCHE Abdelkader 

Alger 

Alger 

Oran 

Alger 

Membres suppléants : Pr.NABID Abderahmane 

Pr.GHENDIL Hafida 

Alger 

Oran 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يتضمن إنشاء األقسام المكونة 3102نوفمبر  32مؤرخ في  132رقم  قرار
 0لمعيد العموم البيطرية لدى جامعة البميدة 

 

 بحث العممي،إن وزير التعميم العالي وال
، 3102سبتمبر  00 الموافق 0222 ذي القعدة 1المؤرخ في  203-02بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
، 0181أوت  الموافق أوؿ 0211 ذي الحجة 31المؤرخ في  022-81وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 مـ،، المعدؿ والمت0والمتضمف إنشاء جامعة البميدة 
 ،3112 أوت 32 الموافق 0232 جمادى الثانية 32 المؤرخ في 321-12وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 منو،  18الذي يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدؿ والمتمـ، السيما المادة 
، الذي 3102جانفي  21افق المو  0222ربيع األوؿ  08المؤرخ في  22-02وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 يقـــــــــرر

 جمادى الثانية 32 المؤرخ في 321-12مف المرسـو التنفيذي رقـ  18تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
إلى إنشاء  ، المعدؿ والمتمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار3112 أوت 32 الموافق 0232

 .0جامعة البميدة  –األقساـ المكونة لمعيد العمـو البيطرية 
 األقساـ التالية: - 0جامعة البميدة  –تنشأ لدى معيد العمـو البيطرية  :3المـادة 

 قسـ التعميـ في الطور ما قبل السريري، -

 قسـ التعميـ في الطور السريري، -

 ي.قسـ الطب والجراحة البيطرية والتكاثر الحيوان -
، كل فيما يخصو، 0يكمف كل مف السادة المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة البميدة :2المػػادة 

 بتنفيذ ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسػمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
  3102 نوفمبر 32 حرر بالجزائر في                                                                           

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                               
 ياألستاذ دمحم مبارك                                                                        

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 يتضمن إنشاء األقسام المكونة 3102نوفمبر  32مؤرخ في  131رقم  قرار
 0لكمية عموم الطبيعة والحياة لدى جامعة البميدة 

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، 3102سبتمبر  00 وافقالم 0222 ذي القعدة 1المؤرخ في  203-02بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
، 0181الموافق أوؿ غشت  0211 ذي الحجة 31المؤرخ في  022-81وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 ، المعدؿ والمتمـ،0والمتضمف إنشاء جامعة البميدة 
، 3112 أوت 32 افقالمو  0232 جمادى الثانية 32 المؤرخ في 321-12وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 منو،  22الذي يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدؿ والمتمـ، ال سيما المادة 
، الذي 3102جانفي  21الموافق  0222ربيع األوؿ  08المؤرخ في  22-02وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 ــــــــرريقـ

 جمادى الثانية 32 المؤرخ في 321-12مف المرسـو التنفيذي رقـ  22تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
، المعدؿ والمتمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى إنشاء 3112 أوت 32 الموافق 0232

 . - 0جامعة البميدة  –األقساـ المكونة لكمية عمـو الطبيعة والحياة 
 األقساـ التالية : - 0جامعة البميدة  –: تنشأ لدى كمية عمـو الطبيعة والحياة 3المـادة 

 قسـ البيوتكنولوجيا، -

 قسـ التغذية الزراعية، -

 قسـ بيولوجيا تجمعات الكائنات الحية، -

 قسـ البيولوجيا والفيزيولوجيا الخموية. -
، كل فيما يخصو، 0كويف العالييف ومدير جامعة البميدة : يكمف كل مف السادة المدير العاـ لمتعميـ والت2المــادة 

 بتنفيذ ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسػمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
  3102 نوفمبر 32 حرر بالجزائر في                                                                                           

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                  
 األستاذ دمحم مباركي                                                                           
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يتضمن إنشاء األقسام المكونة 3102نوفمبر  32مؤرخ في  137رقم  قرار
 لكمية العموم لدى جامعة سعيدة

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، 3102سبتمبر  00 الموافق 0222 ذي القعدة 1المؤرخ في  203-02بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 مة،والمتضمف تعييف أعضاء الحكو 
، 3112 أوت 32 الموافق 0232 جمادى الثانية 32 المؤرخ في 321-12وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 منو، 22الذي يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدؿ والمتمـ، ال سيما المادة 
، والمتضمف 3111انفي ج 2الموافق  0221 محـر 2المؤرخ في  01-11وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 إنشاء جامعة سعيدة، المعدؿ والمتمـ،
، الذي 3102جانفي  21الموافق  0222ربيع األوؿ  08المؤرخ في  22-02وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
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 يقـــــــــرر

 جمادى الثانية32 المؤرخ في 321-12ـو التنفيذي رقـ مف المرس 22تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
، المعدؿ والمتمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى إنشاء 3112 أوت 32 الموافق 0232

 . -جامعة سعيدة  –األقساـ المكونة لكمية العمـو
 األقساـ التالية : -جامعة سعيدة  –: تنشأ لدى كمية العموـ  3المـادة 

 اء،قسـ الكيمي -

 قسـ الفيزياء، -

 قسـ الرياضيات، -

 قسـ البيولوجيا. -
يكمف كل مف السادة المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة سعيدة، كل فيما يخصو،  :2المــادة 

 بتنفيذ ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسػمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
  3102 نوفمبر 32 حرر بالجزائر في                                                                                           

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                               
 األستاذ دمحم مباركي                                                                        
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يتضمن إنشاء األقسام المكونة 3102نوفمبر  32مؤرخ في  132رقم  قرار
 لكمية التكنولوجيا لدى جامعة سعيدة

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، 3102سبتمبر  00 الموافق 0222 ذي القعدة 1المؤرخ في  203-02وـ الرئاسي رقـ بمقتضى المرس -

 والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
 ،3112 أوت 32 الموافق 0232 جمادى الثانية 32 المؤرخ في 321-12وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 منو، 22المتمـ، السيما المادة الذي يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدؿ و 
، والمتضمف 3111جانفي  2 الموافق 0221 محـر 2المؤرخ في  01-11وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 إنشاء جامعة سعيدة، المعدؿ والمتمـ،
، الذي 3102جانفي  21الموافق  0222ربيع األوؿ  08المؤرخ في  22-02وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 ت وزير التعميـ العالي والبحث العممي،يحدد صالحيا
 يقـــــــــرر

 جمادى الثانية 32 المؤرخ في 321-12مف المرسـو التنفيذي رقـ  22تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
، المعدؿ والمتمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى إنشاء 3112 أوت 32 الموافق 0232

 . -جامعة سعيدة  –تكنولوجيا األقساـ المكونة لكمية ال
 األقساـ التالية : -جامعة سعيدة  –تنشأ لدى كمية التكنولوجيا  :3المـادة 

 قسـ اإللكترونيؾ، -

 قسـ اإللكتروتقني، -

 قسـ اليندسة المدنية، -

 قسـ اإلعالـ انلي. -
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عيدة، كل فيما يخصو، يكمف كل مف السادة المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة س :2المــادة 
 بتنفيذ ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسػمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

  3102 نوفمبر 32 حرر بالجزائر في                                                                                           
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                               

 األستاذ دمحم مباركي                                                                        
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يتضمن إنشاء األقسام المكونة 3102نوفمبر  32مؤرخ في  138رقم  قرار
 لكمية اآلداب والمغات والفنون لدى جامعة سعيدة

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، 3102سبتمبر  00 الموافق 0222 ذي القعدة 1المؤرخ في  203-02بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
، 3112 أوت 32 الموافق 0232 جمادى الثانية 32 المؤرخ في 321-12لتنفيذي رقـ وبمقتضى المرسوـ ا -

 منو،  22الذي يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدؿ والمتمـ، السيما المادة 
، والمتضمف 3111جانفي  2 الموافق 0221 محـر 2المؤرخ في  01-11وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 نشاء جامعة سعيدة، المعدؿ والمتمـ،إ
، الذي 3102جانفي  21الموافق  0222ربيع األوؿ  08المؤرخ في  22-02وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 يقـــــــــرر

 جمادى الثانية 32 المؤرخ في 321-12مف المرسـو التنفيذي رقـ  22تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
، المعدؿ والمتمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى إنشاء 3112 أوت 32 الموافق 0232

 . -جامعة سعيدة  –األقساـ المكونة لكمية انداب والمغات والفنوف 
 :األقساـ التالية  -جامعة سعيدة  –تنشأ لدى كمية انداب والمغات والفنوف  :3المـادة 

 قسـ المغة واألدب العربي، -

 قسـ انداب والمغة الفرنسية، -

 قسـ انداب والمغة اإلنجميزية، -

 قسـ الفنوف. -
يكمف كل مف السادة المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة سعيدة، كل فيما يخصو،  :2المــادة 

 لعالي والبحث العممي.بتنفيذ ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسػمية لمتعميـ ا
  3102 نوفمبر 32 حرر بالجزائر في                                                                                           

 ي والبحث العممي وزير التعميم العال                                                                                              
 األستاذ دمحم مباركي                                                                        

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يتضمن إنشاء األقسام المكونة 3102نوفمبر  32مؤرخ في  131رقم  قرار
 يدةلكمية العموم اإلجتماعية واإلنسانية لدى جامعة سع

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، 3102سبتمبر  00 الموافق 0222 ذي القعدة 1المؤرخ في  203-02بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
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، 3112 أوت 32 الموافق 0232 جمادى الثانية 32 المؤرخ في 321-12وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 منو،  22مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدؿ والمتمـ، السيما المادة  الذي يحدد

، والمتضمف 3111جانفي  2 الموافق 0221 محـر 2المؤرخ في  01-11وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 إنشاء جامعة سعيدة، المعدؿ والمتمـ،

، الذي 3102جانفي  21الموافق  0222ربيع األوؿ  08المؤرخ في  22-02وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،

 يقـــــــــرر
 جمادى الثانية32 المؤرخ في 321-12مف المرسـو التنفيذي رقـ  22تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:

اله، ييدؼ ىذا القرار إلى إنشاء ، المعدؿ والمتمـ، والمذكور أع3112 أوت 32 الموافق 0232
 . -جامعة سعيدة  –األقساـ المكونة لكمية العموـ اإلجتماعية واإلنسانية

 األقساـ التالية : -جامعة سعيدة  –تنشأ لدى كمية العمـو اإلجتماعية واإلنسانية  :3المـادة 
 قسـ العمـو اإلنسانية، -

 قسـ العمـو اإلجتماعية. -
لسادة المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة سعيدة، كل فيما يخصو، يكمف كل مف ا :3المــادة 

 بتنفيذ ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسػمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
  3102 نوفمبر 32 ائر فيحرر بالجز                                                                                            

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                               
 األستاذ دمحم مباركي                                                                        

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يتضمن إنشاء األقسام المكونة 3102نوفمبر  32مؤرخ في  121رقم  قرار
 3لكمية العموم اإلنسانية واإلجتماعية لدى جامعة البميدة 

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، 3102سبتمبر  00 الموافق 0222 ذي القعدة 1المؤرخ في  203-02بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 متضمف تعييف أعضاء الحكومة،وال
 ،3112 أوت 32 الموافق 0232 جمادى الثانية 32 المؤرخ في 321-12وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 منو،  22الذي يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدؿ والمتمـ، ال سيما المادة 
، الذي 3102جانفي  21الموافق  0222ربيع األوؿ  08 المؤرخ في 22-02وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
، 3102أفريل  01 الموافق 0222 جمادى الثانية 2المؤرخ في  073-02وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 ،3والمتضمف إنشاء جامعة البميدة 
 يقـــــــــرر

 جمادى الثانية 32 المؤرخ في 321-12مف المرسـو التنفيذي رقـ  22حكاـ المادة تطبيقا أل المادة األولى:
، المعدؿ والمتمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى إنشاء 3112 أوت 32 الموافق 0232

 . - 3جامعة البميدة  –األقساـ المكونة لكمية العموـ اإلنسانية واإلجتماعية 
 األقساـ التالية : - 3جامعة البميدة  –لعمـو اإلنسانية واإلجتماعية تنشأ لدى كمية ا: 3المـادة 

 قسـ العمـو اإلنسانية، -

 قسـ العمـو اإلجتماعية. -
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، كل فيما يخصو، 3يكمف كل مف السادة المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة البميدة : 2المــادة 
 الرسػمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.بتنفيذ ىذا القرار الذي سينشر في النشرة 

  3102 نوفمبر 32 حرر بالجزائر في                                                                                           
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                               

 األستاذ دمحم مباركي                                                                        
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يتضمن إنشاء األقسام المكونة 3102نوفمبر  32مؤرخ في  120رقم  قرار
 3ة لكمية اآلداب والمغات لدى جامعة البميد

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، 3102سبتمبر  00 الموافق 0222 ذي القعدة 1المؤرخ في  203-02بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
، 3112 أوت 32 الموافق 0232 جمادى الثانية 32 المؤرخ في 321-12وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 منو،  22مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدؿ والمتمـ، السيما المادة  الذي يحدد
، الذي 3102جانفي  21الموافق  0222ربيع األوؿ  08المؤرخ في  22-02وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
، 3102أفريل  01 الموافق 0222 جمادى الثانية 2المؤرخ في  073-02وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 ،3والمتضمف إنشاء جامعة البميدة 
  يقـــــــــرر

 جمادى الثانية 32 المؤرخ في 321-12مف المرسـو التنفيذي رقـ  22: تطبيقا ألحكاـ المادة المادة األولى
عاله، ييدؼ ىذا القرار إلى إنشاء ، المعدؿ والمتمـ، والمذكور أ 3112 أوت 32 الموافق 0232

 . - 3جامعة البميدة  –األقساـ المكونة لكمية انداب والمغات
 األقساـ التالية : - 3جامعة البميدة  –تنشأ لدى كمية انداب والمغات : 3المـادة 

 قسـ المغة واألدب العربي، -

 قسـ انداب والمغة الفرنسية، -

 قسـ انداب والمغة اإلنجميزية، -

 نداب والمغة اإليطالية.قسـ ا -
، كل فيما يخصو، 3يكمف كل مف السادة المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة البميدة  :2المــادة 

 .بتنفيذ ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسػمية لمتعميـ العالي والبحث العممي
  3102 نوفمبر 32 حرر بالجزائر في                                                                                           

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                               
 األستاذ دمحم مباركي                                                                        

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يتضمن إنشاء األقسام المكونة 3102نوفمبر  32مؤرخ في  123رقم  قرار

 3لكمية العموم اإلقتصادية والعموم التجارية وعموم التسيير لدى جامعة البميدة 
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، 3102سبتمبر  00 الموافق 0222 ذي القعدة 1المؤرخ في  203-02ى المرسوـ الرئاسي رقـ بمقتض -

 والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
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، 3112 أوت 32 الموافق 0232 جمادى الثانية 32 المؤرخ في 321-12وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 منو،  22لمعدؿ والمتمـ، السيما المادة الذي يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، ا

، الذي 3102جانفي  21الموافق  0222ربيع األوؿ  08المؤرخ في  22-02وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،

، 3102أفريل  01 الموافق 0222 جمادى الثانية 2المؤرخ في  073-02وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 ،3المتضمف إنشاء جامعة البميدة 

 يقـــــــــرر
 جمادى الثانية 32 المؤرخ في 321-12مف المرسـو التنفيذي رقـ  22تطبيقا ألحكاـ المادة المادة األولى: 

، المعدؿ والمتمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى إنشاء 3112 أوت 32 الموافق 0232
 . - 3جامعة البميدة  –مية العموـ اإلقتصادية والعمـو التجارية وعمـو التسييراألقساـ المكونة لك

 األقساـ التالية : - 3جامعة البميدة  –تنشأ لدى كمية العمـو اإلقتصادية والعمـو التجارية وعمـو التسيير :3المـادة 
 قسـ العمـو اإلقتصادية، -

 قسـ العمـو التجارية، -

 قسـ عمـو التسيير. -
، كل فيما يخصو، 3يكمف كل مف السادة المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة البميدة  :2المــادة 

 بتنفيذ ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسػمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
  3102 نوفمبر 32 حرر بالجزائر في                                                                                           

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                               
 مباركياألستاذ دمحم                                                                         
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يتضمن إنشاء األقسام المكونة 3102نوفمبر  32مؤرخ في  122رقم  قرار
 3لكمية الحقوق والعموم السياسية لدى جامعة البميدة 

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، 3102سبتمبر  00 الموافق 0222 لقعدةذي ا 1المؤرخ في  203-02بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
، 3112 أوت 32 الموافق 0232 جمادى الثانية 32 المؤرخ في 321-12وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 منو،  22الذي يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدؿ والمتمـ، السيما المادة 
، الذي 3102جانفي  21الموافق  0222ربيع األوؿ  08المؤرخ في  22-02المرسوـ التنفيذي رقـ  وبمقتضى -

 يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
، 3102أفريل  01 الموافق 0222 جمادى الثانية 2المؤرخ في  073-02وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 ،3المتضمف إنشاء جامعة البميدة 
 ـــــــــرريق

 جمادى الثانية 32 المؤرخ في 321-12مف المرسـو التنفيذي رقـ  22تطبيقا ألحكاـ المادة المادة األولى: 
، المعدؿ والمتمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى إنشاء 3112 أوت 32 الموافق 0232

 . - 3جامعة البميدة  –األقساـ المكونة لكمية الحقوؽ والعموـ السياسية 
 األقساـ التالية : - 3جامعة البميدة  –تنشأ لدى كمية الحقوؽ والعموـ السياسية : 3المـادة 
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 قسـ القانوف العاـ، -

 قسـ القانوف الخاص، -

 قسـ العمـو السياسية. -
 ، كل فيما يخصو،3يكمف كل مف السادة المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة البميدة  :2المــادة 

 بتنفيذ ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسػمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
  3102 نوفمبر 32 حرر بالجزائر في                                                                                           

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                               
 األستاذ دمحم مباركي                                                                        
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 3102فيفري  37المؤرخ في  003قرار رقم يعدل ال 3102نوفمبر  38مؤرخ في  122رقم  قرار
 الذي يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس إدارة المدرسة الوطنية المتعددة التقنيات بوىران

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، 3102سبتمبر  00 الموافق 0222 ذي القعدة 1المؤرخ في  203-02بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 عييف أعضاء الحكومة،والمتضمف ت
، 3111ديسمبر  31 الموافق 0237 ذي القعدة 32المؤرخ في  111-11وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 منو، 01الذي يحدد مياـ المدرسة خارج الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، السيما المادة 
، 3103أكتوبر  31 الموافق 0222 ذي الحجة 02المؤرخ في  227-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

والمتضمف تغيير تسمية المدرسة العميا ألساتذة التعميـ التكنولوجي بوىراف إلى مدرسة وطنية متعددة التقنيات 
 بوىراف،

، الذي 3102جانفي  21الموافق  0222ربيع األوؿ  08المؤرخ في  22-02وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 ـ العالي والبحث العممي،يحدد صالحيات وزير التعمي

، الذي يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس إدارة 3102فيفري  37المؤرخ في  003وبمقتضى القرار رقـ  -
 المدرسة الوطنية متعددة التقنيات بوىراف.

  يقـــــــــرر
ا ىو محدد في ، والمذكور أعاله، كم3102فيفري  37المؤرخ في  003يعدؿ الجدوؿ الممحق رقـ  المادة األولى:

 الجدوؿ الممحق بيذا القرار.
 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسػمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. :3المـادة 
  3102 نوفمبر 38 حرر بالجزائر في                                                                                           

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                               
 األستاذ دمحم مباركي                                                                        

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 

 قائمة أعضاء مجمس إدارة المدرسة الوطنية المتعددة التقنيات بوىران
 :األعضاء المعينون  -1

 القطاع الصفة اإلسم والمقب
 ممثل الوزير المكمف بالتعميـ العالي والبحث العممي رئيس شاىد لعربي -
 ممثل الوزير المكمف بالمالية عضو زبوج دمحم -
 ممثل الوزير المكمف بالتربية الوطنية عضو قميل أحمد -



    3102-الثالثً الرابع                                                          سمٌة للتعلٌم العالً والبحث العلمً                            النشرة الر 250

 

 ممثل الوزير المكمف بالتكويف والتعميـ المينييف عضو بف حواشي عبد القادر -
 ممثمة السمطة المكمفة بالوظيفة العمومية عضو ثابتي )ـ( خميفي توىامي قمرة -
 اإلستثمارممثل الوزير المكمف بالتنمية الصناعية  ترقية  عضو خمدوف عبد الرحيـ -
 ممثل الوزير المكمف باألشغاؿ العمومية عضو زيدي دمحم -
 ممثل الوزير المكمف بالموارد المائية عضو سعيدي عبد الكريـ -
 ممثل الوزير المكمف بالطاقة والمناجـ عضو اوشاف مجيد -
 ممثل الوزير المكمف بالسكف والعمراف عضو حموش براىيـ -
صالح المستشفيات ضوع قصاب غوؿ عبد القادر -  ممثل الوزير المكمف بالصحة والسكاف وا 

 

 : األعضاء المنتخبون  -2
 الييئة الصفة اإلسم والمقب

 ممثل منتخب عف األساتذة لقسـ اليندسة اإللكترونية عضو سعيداف عبد القادر -
 ممثل منتخب عف األساتذة لقسـ اليندسة الميكانيكية عضو أور بف وعمر -
 ممثل منتخب عف األساتذة لقسـ اليندسة المدنية عضو بف ىونة دمحم -
 ممثل منتخب عف األساتذة لقسـ الفيزياء والكيمياء عضو ميمودي عبد هللا -
 ممثل منتخب عف األساتذة لقسـ الرياضيات واإلعالـ انلي عضو شقاؽ مصطفى -
 ممثل منتخب عف األساتذة لقسـ المغات عضو فاري بوعناني -
 ممثل منتخب عف سمؾ األساتذة المساعديف عضو أحمدفراجي  -
 ممثل منتخب عف سمؾ األساتذة المساعديف عضو حمار سميـ -
 ممثمة منتخب عف الموظفيف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات عضو خالد فطيمة الزىراء -
 لخدماتممثل منتخب عف الموظفيف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ ا عضو دحو عبد القادر -
 ممثل منتخب عف الطمبة عضو رحماني لعربي -
 ممثل منتخب عف الطمبة عضو قيرا حساـ الديف -

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يحدد القائمة اإلسمية  3102ديسمبر  مؤرخ في أول 121رقم  قرار
 ألعضاء مجمس إدارة جامعة بجاية

 

 حث العممي،إن وزير التعميم العالي والب
، 3102سبتمبر  00 الموافق 0222 ذي القعدة 1المؤرخ في  203-02بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
، 0118جويمية  2 الموافق 0201 ربيع األوؿ 02المؤرخ في  308-18وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 منو، 2، ال سيما المادة والمتضمف إنشاء جامعة بجاية، المعدؿ والمتمـ
، 3112 أوت 32 الموافق 0232 جمادى الثانية 32 المؤرخ في 321-12وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 منو،  03الذي يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدؿ والمتمـ، السيما المادة 
، الذي 3102جانفي  21الموافق  0222ربيع األوؿ  08المؤرخ في  22-02وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
  يقـــــــــرر

 جمادى الثانية 32 المؤرخ في 321-12مف المرسـو التنفيذي رقـ  03تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
لقرار إلى تحديد القائمة اإلسمية ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا ا3112 أوت 32 الموافق 0232

 ألعضاء مجمس إدارة جامعة البجاية.
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 تحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس إدارة جامعة بجاية وفق الجدوؿ الممحق بيذا القرار. :3المـادة 
 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسػمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. :2المـادة 
  3102 ديسمبر  10 حرر بالجزائر في                                                                                           

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                 
 األستاذ دمحم مباركي                                                                         

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 قائمة أعضاء مجمس إدارة جامعة بجاية

 :األعضاء المعينون  -1
 القطاع الصفة اإلسم والمقب

 مكمف بالتعميـ العالي والبحث العمميممثل الوزير ال رئيس بداري كماؿ -
 ممثل الوزير المكمف بالمالية عضو عسوؿ السعيد -
 ممثل الوزير المكمف بالتربية الوطنية عضو عبيدات لحبيب -
 ممثل الوزير المكمف بالتكويف والتعميـ المينييف عضو لوحي رشيد -
 يل والضماف اإلجتماعيممثل الوزير المكمف بالعمل والتشغ عضو عمار موىوب أحسف -
 ممثل السمطة المكمفة بالوظيفة العمومية عضو سيدي معمر يوسف -
 ممثل الوزير المكمف بالعدؿ عضو طيي سعيد -
 ممثل الوزير المكمف بالتجارة عضو مومف حسيف -
 ممثل الوزيرة المكمفة بالثقافة عضو ريغي خالؼ -
 مية الصناعية وترقية اإلستثماراتممثل الوزير المكمف بالتن عضو بارة بشير -
 ممثل الوزير المكمف بالفالحة والتنمية الريفية عضو بوعزيز نوي  -
 ممثل الوزير المكمف بالطاقة والمناجـ عضو سبع عمر  -
 ممثل الوزير المكمف بالموارد المائية عضو مخوخ رشيد -
 ممثمة الوالي عضو كرطوس أرزقي -

 

 األعضاء المنتخبون: -2
 الييئة الصفة سم والمقباإل
 ممثل منتخب عف األساتذة لكمية التكنولوجيا عضو مازا مصطفى -
 ممثل منتخب عف األساتذة لكمية عمـو الطبيعة والحياة عضو موالي رضا -
 ممثل منتخب عف األساتذة لكمية الطب عضو أودعى عبد الوىاب -
 نداب والعمـو اإلنسانيةممثل منتخب عف األساتذة لكمية ا عضو عثماني ستار -
 ممثل منتخب عف األساتذة لكمية العمـو اإلقتصادية، عمـو التسيير والعمـو التجارية عضو عشوش دمحم -
 ممثل منتخب عف األساتذة لكمية الحقوؽ  عضو زوايمية رشيد -
 ممثل منتخب عف األساتذة لكمية العمـو الدقيقة عضو خموفي يوسف -
 ممثل منتخب عف سمؾ األساتذة المساعديف ضوع عزي عبد المالؾ -
 ممثل منتخب عف سمؾ األساتذة المساعديف عضو سيفاوي حسيف -
 ممثل منتخب عف الموظفيف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات عضو قوقاـ عبد النور -
 ممثمة منتخب عف الموظفيف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات عضو أدرار ربيعة -
 ممثمة منتخب عف الطمبة عضو أميار ربيعة -
 ممثل منتخب عف الطمبة عضو عموي فريد -

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 3103أكتوبر  20المؤرخ في  210يتمم القرار رقم  3102ديسمبر  مؤرخ في أول 127رقم  قرار
 0ادية والتجارية وعموم التسيير لدى جامعة سطيفوالمتضمن إنشاء األقسام المكونة لكمية العموم اإلقتص

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، 3102سبتمبر  00 الموافق 0222 ذي القعدة 1المؤرخ في  203-02بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
، 0181أوؿ أوت  الموافق 0211 ذي الحجة 31المؤرخ في  021-81وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 ، المعدؿ والمتمـ،0والمتضمف إنشاء جامعة سطيف 
 ،3112 أوت 32 الموافق 0232 جمادى الثانية 32 المؤرخ في 321-12وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 منو،  22الذي يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدؿ والمتمـ، السيما المادة 
، الذي 3102جانفي  21الموافق  0222ربيع األوؿ  08المؤرخ في  22-02وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
، والمتضمف إنشاء األقساـ المكونة لكمية العمـو 3103أكتوبر  20المؤرخ في  210وبمقتضى القرار رقـ  -

 .0عموـ التسيير لدى جامعة سطيف اإلقتصادية والتجارية و 
  يقـــــــــرر

 ، والمذكور أعاله، كما يأتي:3103أكتوبر  20المؤرخ في  210مف القرار رقـ  3: تتمـ المادة المادة األولى
األقساـ  0تنشأ لدى كمية العمـو اإلقتصادية والتجارية وعموـ التسيير لدى جامعة سطيف :3المـادة "

 التالية:
 ـ األساسي في العمـو اإلقتصادية والتجارية وعمـو التسيير،قسـ التعمي -

 قسـ العمـو اإلقتصادية، -

 قسـ العمـو التجارية، -

 قسـ عمـو التسيير". -
، كل فيما يخصو، 0يكمف كل مف السادة المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة سطيف  :3المــادة 

 نشرة الرسػمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.بتنفيذ ىذا القرار الذي سينشر في ال
  3102 ديسمبر 10 حرر بالجزائر في                                                                                           

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                 
 األستاذ دمحم مباركي                                                                          
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 3103ر أكتوب 20المؤرخ في  217يتمم القرار رقم  3102ديسمبر مؤرخ في أول 122رقم  قرار
 0والمتضمن إنشاء األقسام المكونة  لكمية التكنولوجيا لدى جامعة سطيف

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، 3102سبتمبر  00 الموافق 0222 ذي القعدة 1المؤرخ في  203-02بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
، 0181أوؿ أوت  الموافق 0211 ذي الحجة 31المؤرخ في  021-81وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 ، المعدؿ والمتمـ،0والمتضمف إنشاء جامعة سطيف
، 3112 أوت 32 الموافق 0232 جمادى الثانية 32 المؤرخ في 321-12وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 منو،  22تمـ، ال سيما المادة الذي يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدؿ والم
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، الذي 3102جانفي  21الموافق  0222ربيع األوؿ  08المؤرخ في  22-02وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،

لتكنولوجيا ، والمتضمف إنشاء األقساـ المكونة لكمية ا3103أكتوبر  20المؤرخ في  210وبمقتضى القرار رقـ  -
 ،0لدى جامعة سطيف

 يقـــــــــرر
 

 ، والمذكور أعاله، كما يأتي :3103أكتوبر  20المؤرخ في  217مف القرار رقـ  3تتمـ المادة  المادة األولى:
 األقساـ التالية : 0تنشأ لدى كمية التكنولوجيا لدى جامعة سطيف : 3" المـادة 
 قسـ التعميـ األساسي في التكنولوجيا، -

 اليندسة المدنية، قسـ -

 قسـ اإللكترونيؾ، -

 قسـ اإللكتروتقني، -

 قسـ ىندسة الطرائق". -
، كل فيما يخصو، 0يكمف كل مف السادة المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة سطيف :3المــادة 

 بتنفيذ ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسػمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
  3102 ديسمبر 10 حرر بالجزائر في                                                                                           

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                 
 األستاذ دمحم مباركي                                                                          
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 3103أكتوبر  20المؤرخ في  212يتمم القرار رقم  3102ديسمبر مؤرخ في أول 128رقم  قرار
 0طبيعة والحياة لدى جامعة سطيف والمتضمن إنشاء األقسام المكونة  لكمية عموم ال

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، 3102سبتمبر  00 الموافق 0222 ذي القعدة 1المؤرخ في  203-02بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
، 0181أوؿ أوت  الموافق 0211 ذي الحجة 31المؤرخ في  021-81وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 ، المعدؿ والمتمـ،0والمتضمف إنشاء جامعة سطيف 
، 3112 أوت 32 الموافق 0232 جمادى الثانية32 المؤرخ في 321-12وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 منو،  22الذي يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدؿ والمتمـ، السيما المادة 
، الذي 3102جانفي  21الموافق  0222ربيع األوؿ  08المؤرخ في  22-02ـ التنفيذي رقـ وبمقتضى المرسو  -

 يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
، والمتضمف إنشاء األقساـ المكونة لكمية عمـو 3103أكتوبر  20المؤرخ في  212وبمقتضى القرار رقـ  -

 ،0الطبيعة والحياة لدى جامعة سطيف
 ـــــرريقــــ

 

 ، والمذكور أعاله، كما يأتي :3103أكتوبر  20المؤرخ في  210مف القرار رقـ  3تتمـ المادة  المادة األولى:
 األقساـ التالية: 0: تنشأ لدى كمية عمـو الطبيعة والحياة لدى جامعة سطيف3المـادة "
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 قسـ التعميـ األساسي في عمـو الطبيعة والحياة ، -

 ة النباتية،قسـ البيولوجيا والبيئ -

 قسـ البيولوجيا والفيزيولوجيا الحيوانية، -

 قسـ البيوكيمياء، -

 قسـ الميكروبيولوجيا، -

 قسـ العمـو الفالحية". -
، كل فيما يخصو، 0يكمف كل مف السادة المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة سطيف :3المــادة 

 سػمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.بتنفيذ ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الر 
  3102 ديسمبر 10 حرر بالجزائر في                                                                                           

 زير التعميم العالي والبحث العممي و                                                                                                 
 األستاذ دمحم مباركي                                                                          
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 3103مارس  38المؤرخ في  031يتمم القرار رقم  3102ديسمبر  3مؤرخ في  121رقم  قرار
 تضمن إنشاء األقسام المكونة لمعيد الحقوق والعموم السياسية لدى المركز الجامعي بالبيضوالم

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، 3102سبتمبر  00 الموافق 0222 ذي القعدة 1المؤرخ في  203-02بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
، الذي يحدد 3111أوت  07الموافق  0237 رجب 00المؤرخ في  311-11نفيذي رقـ وبمقتضى المرسوـ الت -

 منو، 21مياـ المركز الجامعي والقواعد الخاصة بتنظيمو وسيره، السيما المادة 
، 3101سبتمبر 1الموافق  0220 رمضاف 21المؤرخ في  312-01وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 ض،والمتضمف إنشاء مركز جامعي بالبي
، الذي 3102جانفي  21الموافق  0222ربيع األوؿ  08المؤرخ في  22-02وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
، والمتضمف إنشاء القسـ المكوف لمعيد الحقوؽ 3103مارس  38المؤرخ في  031وبمقتضى القرار رقـ  -

 كز الجامعي بالبيض.والعمـو السياسية لدى المر 
 يقـــــــــرر

 

 ، والمذكور أعاله، كما يمي:3103مارس  38المؤرخ في  031مف القرار رقـ  3تتمـ المادة  المادة األولى:
 : ينشأ لدى معيد الحقوؽ والعموـ السياسية لدى المركز الجامعي بالبيض األقساـ التالية: 3"المػادة 
 قسـ الحقوؽ، -

 ة والتجارية وعمـو التسيير".قسـ العمـو اإلقتصادي -
يكمف كل مف السادة المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير المركز الجامعي بالبيض، كل فيما  :3المــادة 

 يخصو، بتنفيذ ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسػمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
  3102 ديسمبر 13 حرر بالجزائر في                                                                                           

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                 
 األستاذ دمحم مباركي                                                                          

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 3103مارس  38المؤرخ في  020يتمم القرار رقم  3102ديسمبر 3مؤرخ في  121رقم  قرار
 جامعي بالبيضوالمتضمن إنشاء األقسام المكونة لمعيد العموم اإلنسانية واإلجتماعية لدى المركز ال

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، 3102سبتمبر  00 الموافق 0222 ذي القعدة 1المؤرخ في  203-02بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
، الذي يحدد 3111أوت  07 الموافق 0237 رجب 00المؤرخ في  311-11وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 منو، 21مياـ المركز الجامعي والقواعد الخاصة بتنظيمو وسيره، ال سيما المادة 
، 3101 سبتمبر 1 الموافق 0220 رمضاف 21 المؤرخ في 312-01وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 والمتضمف إنشاء مركز جامعي بالبيض،
، الذي 3102جانفي  21لموافق ا 0222ربيع األوؿ  08المؤرخ في  22-02وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
، والمتضمف إنشاء القسـ المكوف لمعيد العمـو 3103مارس  38المؤرخ في  020وبمقتضى القرار رقـ  -

 اإلنسانية واإلجتماعية لدى المركز الجامعي بالبيض.
 يقـــــــــرر

 ، والمذكور أعاله، كما يمي:3103مارس  38المؤرخ في  020ف القرار رقـ م 3تتمـ المادة  المادة األولى:
 تنشأ لدى معيد العمـو اإلنسانية واإلجتماعية لدى المركز الجامعي بالبيض األقساـ التالية: :3المـادة "

 قسـ العمـو اإلنسانية واإلجتماعية، -

 قسـ عموـ وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية". -
يكمف كل مف السادة المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير المركز الجامعي بالبيض، كل فيما  :3المــادة 

 يخصو، بتنفيذ ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسػمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
  3102 ديسمبر 13 حرر بالجزائر في                                                                                           

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                 
 ذ دمحم مباركياألستا                                                                          
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 3102مارس  03المؤرخ في  71يعدل القرار رقم  3102ديسمبر  2مؤرخ في  120رقم  قرار
 الذي يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس إدارة جامعة باتنة، المعدل

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، 3102سبتمبر  00 الموافق 0222 ذي القعدة 1المؤرخ في  203-02لرئاسي رقـ بمقتضى المرسوـ ا -

 والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
، 0181الموافق أوؿ أوت  0211 ذي الحجة 31المؤرخ في  027-81وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 منو، 2والمتضمف إنشاء جامعة باتنة، المعدؿ والمتمـ، ال سيما المادة 
، 3112 أوت 32 الموافق 0232 جمادى الثانية 32 المؤرخ في 321-12ى المرسوـ التنفيذي رقـ وبمقتض -

 منو،  03الذي يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدؿ والمتمـ، السيما المادة 
، الذي 3102في جان 21الموافق  0222ربيع األوؿ  08المؤرخ في  22-02وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
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، الذي يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس إدارة 3103مارس  03المؤرخ في  71وبمقتضى القرار رقـ  -
 جامعة باتنة، المعدؿ.

 يقـــــــــرر
 

، المعدؿ والمذكور أعاله، كما 3103مارس  03المؤرخ في  71يعدؿ الجدوؿ الممحق بالقرار رقـ  المادة األولى:
 ىو محدد في الجدوؿ الممحق بيذا القرار.

 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسػمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. :3المـادة 
  3102 ديسمبر 12 حرر بالجزائر في                                                                                           

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                 
 األستاذ دمحم مباركي                                                                          

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 

 قائمة أعضاء مجمس إدارة جامعة باتنة
 :األعضاء المعينون  -1

 القطاع الصفة اإلسم والمقب
 ممثل الوزير المكمف بالتعميـ العالي والبحث العممي رئيس قاضي عبد الكريـ -
 ممثل الوزير المكمف بالمالية عضو بد الحقبف لخمف ع -
 ممثل الوزير المكمف بالتكويف والتعميـ المينييف عضو بمقيدـو دمحم -
 ممثل السمطة المكمفة بالوظيفة العمومية عضو قدوري أبو األرباح -
 ممثل الوزير المكمف بالتربية الوطنية عضو شيياب صالح -
 مف بالعمل والتشغيل والضماف اإلجتماعيممثل الوزير المك عضو عياط جماؿ -
 ممثل الوزير المكمف بالفالحة عضو قرابسي دمحم لميف -
 ممثل الوزير المكمف بالصحة عضو رداح عبد الوىاب -
 ممثل الوزير المكمف بالتجارة عضو لعرابة مصطفى -
 ممثل الوزير المكمف باإلتصاؿ عضو عمري بدير -
 وزير المكمف بالسكف والعمراف والمدينةممثل ال عضو زقادي دمحم -
 ممثل الوزير المكمف بالشؤوف الدينية عضو برتيمة عبد الوىاب -
 ممثل الوزير المكمف بالتنمية الصناعية وترقية اإلستثمار عضو بوعزيز الساسي -
 ممثل الوزير المكمف بالعدؿ عضو مباركي مراد -
 لمكمفة بالثقافةممثل الوزيرة ا عضو بوقندورة عبد هللا -
 ممثل الوالي عضو عياش العايب -

 

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

 3103رس ما 01المؤرخ في  20يعدل القرار رقم  3102ديسمبر  2مؤرخ في  123رقم  قرار
 الذي يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس إدارة جامعة وىران لمعموم والتكنولوجيا، المعدل

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، والمتعمق بتنظيـ  0182أوت  08 الموافق 0212 ذي القعدة 30المؤرخ في  303-82بمقتضى المرسوـ رقـ  -

 منو، 2المعدؿ والمتمـ، ال سيما المادة جامعة وىراف لمعمـو والتكنولوجيا، 
،  3102سبتمبر  00 الموافق 0222 ذي القعدة 1المؤرخ في  203-02وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
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، 3112 أوت 32 الموافق 0232 جمادى الثانية 32 المؤرخ في 321-12وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 منو،  03اـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدؿ والمتمـ، ال سيما المادة الذي يحدد مي

، الذي 3102جانفي  21الموافق  0222ربيع األوؿ  08المؤرخ في  22-02وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،

، الذي يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس إدارة 3103مارس  01المؤرخ في  20وبمقتضى القرار رقـ  -
 جامعة وىراف لمعمـو والتكنولوجيا، المعدؿ.

 يقـــــــــرر
، المعدؿ والمذكور أعاله، كما 3103مارس  01المؤرخ في  20يعدؿ الجدوؿ الممحق بالقرار رقـ  المادة األولى:

 ىو محدد في الجدوؿ الممحق بيذا القرار.
 : ينشر ىذا القرار في النشرة الرسػمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. 3دة المػا

  3102 ديسمبر 12 حرر بالجزائر في                                                                                           
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                 

 األستاذ دمحم مباركي                                                                          
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 قائمة أعضاء مجمس إدارة جامعة وىران لمعموم والتكنولوجيا
 :األعضاء المعينون  -1

 القطاع الصفة اإلسم والمقب
 ممثل الوزير المكمف بالتعميـ العالي والبحث العممي رئيس غوالي نور الديف -
 ممثل الوزير المكمف بالمالية عضو صغير دمحم -
 الدفاع الوطنيممثل وزير  عضو بوكرع الشيخ -
 ممثل الوزير المكمف بالتكويف والتعميـ المينييف عضو سحولي فاطمة الزىرة -
 ممثل السمطة المكمفة بالوظيفة العمومية عضو تابتي قمرة -
 ممثمة الوزير المكمف بالتربية الوطنية عضو قميل أحمد -
 اف اإلجتماعيممثل الوزير المكمف بالعمل والتشغيل والضم عضو بف شوية أحمد -
 ممثل الوزير المكمف بالشباب والرياضة عضو غربي بدر الديف -
 ممثل الوزير المكمف بالبريد وتكنولجيات اإلعالـ واإلتصاؿ عضو تمار عبد القادر -
 ممثل الوزير المكمف بالسكف والعمراف والمدينة عضو حموش إبراىيـ -
 مية الصناعية وترقية اإلستثمارممثل الوزير المكمف بالتن عضو برقيقة صباح -
 ممثل الوزير المكمف بالطاقة والمناجـ عضو كريـ عبد الحميد -
 ممثل الوزيرة المكمفة باألشغاؿ العمومية عضو قرس لخضر -
 ممثل الوالي عضو صيودة عبد الخالق -

 

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

 3102أكتوبر  30المؤرخ في  822يعدل القرار رقم  3102ديسمبر  2مؤرخ في  122رقم  قرار
 الذي يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس إدارة جامعة معسكر

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، 3102سبتمبر  00 الموافق 0222 ذي القعدة 1المؤرخ في  203-02رئاسي رقـ بمقتضى المرسوـ ال -

 والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
، 3112 أوت 32 الموافق 0232 جمادى الثانية 32 المؤرخ في 321-12وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 منو، 03ـ، ال سيما المادة الذي يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدؿ والمتم
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، والمتضمف 3111جانفي  2 الموافق 0221 محـر 2المؤرخ في  03-11وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 منو، 3إنشاء جامعة معسكر، المعدؿ والمتمـ، ال سيما المادة 

، الذي 3102جانفي  21الموافق  0222ربيع األوؿ  08المؤرخ في  22-02وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،

، الذي يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس إدارة 3102أكتوبر 30المؤرخ في  822وبمقتضى القرار رقـ  -
 جامعة معسكر.

 يقـــــــــرر
ور أعاله، كما ىو ، والمذك3102أكتوبر  30المؤرخ في  822يعدؿ الجدوؿ الممحق بالقرار رقـ  المادة األولى:

 محدد في الجدوؿ الممحق بيذا القرار.
 : ينشر ىذا القرار في النشرة الرسػمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.3المـادة 
  3102 ديسمبر 12 حرر بالجزائر في                                                                                           

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                 
 األستاذ دمحم مباركي                                                                          

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 قائمة أعضاء مجمس إدارة جامعة معسكر

 :األعضاء المعينون  -1
 القطاع الصفة اإلسم والمقب

 ممثل الوزير المكمف بالتعميـ العالي والبحث العممي رئيس خالفي عمي -
 ل الوزير المكمف بالماليةممث عضو زبوج دمحم -
 ممثمة الوزير المكمف بالتربية الوطنية عضو صايمي صميحة -
 ممثل الوزير المكمف بالتكويف والتعميـ المينييف عضو قاسمي عبد الرحماف -
 ممثل الوزير المكمف بالعمل والتشغيل والضماف اإلجتماعي عضو مشتي بشير -
 المكمفة بالوظيفة العموميةممثل السمطة  عضو قدور شريف دمحم -
 ممثل الوزير المكمف بالعدؿ حافظ األختاـ عضو موالي أحمد -
 ممثل الوزير المكمف بالتجارة عضو غشاـ فريد -
 ممثل الوزير المكمف بالتنمية الصناعية وترقية اإلستثمار عضو خمدوف عبد الرحيـ -
 مرانية والبيئةممثل الوزير المكمف بالتييئة الع عضو مخموفي أماؿ -
 ممثل الوزير المكمف بالفالحة والتنمية الريفية عضو لعربي خالد -
 ممثل الوزير المكمف بالموراد المائية عضو رشيس مراد -
صالح المستشفيات عضو قويدر وليد -  ممثل الوزير المكمف  بالصحة والسكاف وا 
 ممثل الوالي عضو خروبي عبد الكريـ -

 

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

 3111ديسمبر 2المؤرخ في  208يعدل ويتمم القرار رقم  3102ديسمبر 1مؤرخ في  122رقم  قرار
 نية واإلجتماعية لدى جامعة ورقمةوالمتضمن إنشاء األقسام المكونة  لكمية العموم اإلنسا

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، 3102سبتمبر  00 الموافق 0222 ذي القعدة 1المؤرخ في  203-02بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
   ،3110جويمية  32افق المو  0233 جمادى األولى 3المؤرخ في  301-10وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 والمتضمف إنشاء جامعة ورقمة، المعدؿ والمتمـ،
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، 3112 أوت 32 الموافق 0232 جمادى الثانية 32 المؤرخ في 321-12وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 منو،  22الذي يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدؿ والمتمـ، السيما المادة 

، الذي 3102جانفي  21الموافق  0222ربيع األوؿ  08المؤرخ في  22-02ى المرسوـ التنفيذي رقـ وبمقتض -
 يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،

، والمتضمف إنشاء األقساـ المكونة لكمية العمـو 3111ديسمبر 2المؤرخ في  208وبمقتضى القرار رقـ  -
 ورقمة. اإلنسانية واإلجتماعية لدى جامعة

 يقـــــــــرر
، والمذكور أعاله، كما 3111ديسمبر  2المؤرخ في  208مف القرار رقـ  3تعدؿ وتتمـ المادة  المادة األولى:

 يأتي :
 األقساـ التالية: -جامعة ورقمة -تنشأ لدى كمية العمـو اإلنسانية واإلجتماعية  :3"المـادة 
 قسـ العمـو اإلنسانية، -

 ديموغرافيا،قسـ عمـ اإلجتماع وال -

 قسـ عمـو اإلعالـ واإلتصاؿ، -

 قسـ عمـ النفس وعمـو التربية". -
يكمف كل مف السادة المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة ورقمة، كل فيما يخصو، بتنفيذ  :3المــادة 

 ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسػمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
  3102 ديسمبر 11 حرر بالجزائر في                                                                                           

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                 
 األستاذ دمحم مباركي                                                                          
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 3102ديسمبر  2المؤرخ في  201يعدل ويتمم القرار رقم  3102ديسمبر 1مؤرخ في  121رقم  قرار
 داب والمغات لدى جامعة ورقمةوالمتضمن إنشاء األقسام المكونة  لكمية اآل

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، 3102سبتمبر  00 الموافق 0222 ذي القعدة 1المؤرخ في  203-02بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
، 3110جويمية  32 الموافق 0233 جمادى األولى 3المؤرخ في  301-10وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 والمتضمف إنشاء جامعة ورقمة، المعدؿ والمتمـ،
، 3112 أوت 32 الموافق 0232 جمادى الثانية 32 المؤرخ في 321-12وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 منو، المعدؿ والمتمـ، 22الذي يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، ال سيما المادة 
، الذي 3102جانفي  21الموافق  0222ربيع األوؿ  08المؤرخ في  22-02سوـ التنفيذي رقـ وبمقتضى المر  -

 يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
، والمتضمف إنشاء األقساـ المكونة لكمية انداب 3111ديسمبر  2المؤرخ في  201وبمقتضى القرار رقـ  -

 والمغات لدى جامعة ورقمة،
  رريقـــــــــ

، والمذكور أعاله، كما 3111ديسمبر  2المؤرخ في  201مف القرار رقـ  3تعدؿ وتتمـ المادة  المادة األولى:
 يأتي :
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 األقساـ التالية : -جامعة ورقمة  -: تنشأ لدى كمية انداب والمغات 3"المـادة 
 قسـ المغة واألدب العربي، -

 قسـ انداب والمغة الفرنسية، -

 إلنجميزية ".قسـ انداب والمغة ا -
يكمف كل مف السادة المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة ورقمة، كل فيما يخصو، بتنفيذ  :3المــادة 

 ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسػمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يتضمن إنشاء األقسام المكونة  3102ديسمبر  1مؤرخ في  127رقم  قرار
 لكمية عموم الطبيعة والحياة  لدى جامعة ورقمة 

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، 3102سبتمبر  00 الموافق 0222 ذي القعدة 1المؤرخ في  203-02بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
، 3110جويمية  32 الموافق 0233 جمادى األولى 3المؤرخ في  301-10وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 والمتضمف إنشاء جامعة ورقمة، المعدؿ والمتمـ،
، 3112 أوت 32 الموافق 0232 جمادى الثانية 32 رخ فيالمؤ  321-12وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 منو،  22الذي يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدؿ والمتمـ، السيما المادة 
، الذي 3102جانفي  21الموافق  0222ربيع األوؿ  08المؤرخ في  22-02وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 تعميـ العالي والبحث العممي.يحدد صالحيات وزير ال
  يقـــــــــرر

 جمادى الثانية 32 المؤرخ في 321-12مف المرسـو التنفيذي رقـ  22: تطبيقا ألحكاـ المادة المادة األولى
، المعدؿ والمتمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى إنشاء 3112 أوت 32 الموافق 0232

 .-جامعة ورقمة  –عة والحياة األقساـ المكونة لكمية عمـو الطبي
 األقساـ التالية : -جامعة ورقمة  –تنشأ لدى كمية عمـو الطبيعة والحياة  :3المـادة 

 قسـ العمـو الزراعية، -

 قسـ العمـو البيولوجية. -
نفيذ يكمف كل مف السادة المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة ورقمة، كل فيما يخصو، بت :2المــادة 

 في النشرة الرسػمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.ىذا القرار الذي سينشر 
  3102 ديسمبر 11 حرر بالجزائر في                                                                                           

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                 
 األستاذ دمحم مباركي                                                                          

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 



    3102-الثالثً الرابع                                                          سمٌة للتعلٌم العالً والبحث العلمً                            النشرة الر 261

 

 إنشاء األقسام المكونة يتضمن  3102ديسمبر  1مؤرخ في  122رقم  قرار
 لكمية الرياضيات وعموم المادة لدى جامعة ورقمة 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، 3102سبتمبر  00 الموافق 0222 ذي القعدة 1المؤرخ في  203-02بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
، 3110جويمية  32 الموافق 0233 جمادى األولى 3المؤرخ في  301-10وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 والمتضمف إنشاء جامعة ورقمة، المعدؿ والمتمـ،
، 3112 أوت 32 الموافق 0232 جمادى الثانية 32 المؤرخ في 321-12وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 منو،  22تمـ، ال سيما المادة الذي يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدؿ والم
، الذي 3102جانفي  21الموافق  0222ربيع األوؿ  08المؤرخ في  22-02وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 يقـــــــــرر

 

 جمادى الثانية 32 مؤرخ فيال 321-12مف المرسـو التنفيذي رقـ  22تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
، المعدؿ والمتمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى إنشاء 3112 أوت 32 الموافق 0232

 .-جامعة ورقمة  –األقساـ المكونة لكمية الرياضيات وعمـو المادة 
 األقساـ التالية : -جامعة ورقمة  –تنشأ لدى كمية الرياضيات وعمـو المادة  :3المـادة 

 الرياضيات، قسـ -

 قسـ الكيمياء، -

 قسـ الفيزياء. -
يكمف كل مف السادة المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة ورقمة، كل فيما يخصو، بتنفيذ  :2المــادة 

 ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسػمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
  3102 ديسمبر 11 حرر بالجزائر في                                                                                           

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                 
 األستاذ دمحم مباركي                                                                          
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يتضمن إنشاء األقسام المكونة  3102ديسمبر  1مؤرخ في  128رقم  قرار
 لكمية العموم التطبيقية لدى جامعة ورقمة 

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، 3102سبتمبر  00 الموافق 0222 ذي القعدة 1المؤرخ في  203-02بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
، 3110جويمية  32 الموافق 0233 جمادى األولى 3المؤرخ في  301-10وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 والمتضمف إنشاء جامعة ورقمة، المعدؿ والمتمـ،
، 3112 أوت 32 الموافق 0232 جمادى الثانية 32 مؤرخ فيال 321-12وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 منو،  22الذي يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدؿ والمتمـ، ال سيما المادة 
، الذي 3102جانفي  21الموافق  0222ربيع األوؿ  08المؤرخ في  22-02وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 التعميـ العالي والبحث العممي، يحدد صالحيات وزير



    3102-الثالثً الرابع                                                          سمٌة للتعلٌم العالً والبحث العلمً                            النشرة الر 262

 

  يقـــــــــرر
 جمادى الثانية 32 المؤرخ في 321-12مف المرسـو التنفيذي رقـ  22تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:

، المعدؿ والمتمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى إنشاء 3112 أوت 32 الموافق 0232
 .-جامعة ورقمة  –التطبيقيةاألقساـ المكونة لكمية العموـ 

 األقساـ التالية : -جامعة ورقمة  –تنشأ لدى كمية العمـو التطبيقية :3المـادة 
 قسـ ىندسة الطرائق، -

 قسـ اليندسة الميكانيكية، -

 قسـ اليندسة المدنية والري، -

 قسـ اليندسة الكيربائية. -
العالييف ومدير جامعة ورقمة، كل فيما يخصو، بتنفيذ يكمف كل مف السادة المدير العاـ لمتعميـ والتكويف  :2المــادة 

 ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسػمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
  3102 ديسمبر 11 حرر بالجزائر في                                                                                           

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                 
 األستاذ دمحم مباركي                                                                          
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يتضمن إنشاء األقسام المكونة  3102ديسمبر  1مؤرخ في  121رقم  قرار
 لكمية التكنولوجيات الحديثة لممعمومات واإلتصال لدى جامعة ورقمة 

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، 3102سبتمبر  00 الموافق 0222 ذي القعدة 1المؤرخ في  203-02بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 متضمف تعييف أعضاء الحكومة،وال
، 3110جويمية  32 الموافق 0233 جمادى األولى 3المؤرخ في  301-10وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 والمتضمف إنشاء جامعة ورقمة، المعدؿ والمتمـ،
، 3112 أوت 32 الموافق 0232 جمادى الثانية 32 المؤرخ في 321-12وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 منو،  22حدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدؿ والمتمـ، السيما المادة الذي ي
، الذي 3102جانفي  21الموافق  0222ربيع األوؿ  08المؤرخ في  22-02وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي.
 يقـــــــــرر

 جمادى الثانية 32 المؤرخ في 321-12مف المرسـو التنفيذي رقـ  22تطبيقا ألحكاـ المادة  :المادة األولى
، المعدؿ والمتمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى إنشاء 3112 أوت 32 الموافق 0232

 .-جامعة ورقمة  –األقساـ المكونة لكمية التكنولوجيات الحديثة لممعمومات واإلتصاؿ  
 األقساـ التالية : -جامعة ورقمة  –تنشأ لدى كمية التكنولوجيات الحديثة لممعمومات واإلتصاؿ   :3المـادة 

 قسـ اإلعالـ انلي وتكنولوجيات اإلعالـ، -

 قسـ اإللكترونيؾ واإلتصاالت. -

خصو، بتنفيذ ي يكمف كل مف السادة المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة ورقمة، كل فيما :2المــادة 
 ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسػمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

  3102 ديسمبر 11 حرر بالجزائر في                                                                                           
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                 

 األستاذ دمحم مباركي                                                                            
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 يتضمن إنشاء األقسام المكونة  3102ديسمبر  1مؤرخ في  111رقم  قرار
 لكمية المحروقات والطاقات المتجددة وعموم األرض والكون لدى جامعة ورقمة 

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، 3102سبتمبر  00 الموافق 0222 ذي القعدة 1المؤرخ في  203-02بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
، 3110جويمية  32 الموافق 0233 جمادى األولى 3المؤرخ في  301-10بمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ و  -

 والمتضمف إنشاء جامعة ورقمة، المعدؿ والمتمـ،
، 3112 أوت 32 الموافق 0232 جمادى الثانية 32 المؤرخ في 321-12وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 منو،  22خاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدؿ والمتمـ، السيما المادة الذي يحدد مياـ الجامعة والقواعد ال
، الذي 3102جانفي  21الموافق  0222ربيع األوؿ  08المؤرخ في  22-02وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 يقـــــــــرر

 جمادى الثانية 32 المؤرخ في 321-12المرسـو التنفيذي رقـ  مف 22تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
، المعدؿ والمتمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى إنشاء 3112 أوت 32 الموافق 0232

 .-جامعة ورقمة  –األقساـ المكونة لكمية المحروقات والطاقات المتجددة وعموـ األرض والكوف 
 األقساـ التالية : -جامعة ورقمة  –وقات والطاقات المتجددة وعموـ األرض والكوف تنشأ لدى كمية المحر  :3المـادة 

 قسـ الطاقات المتجددة، -

 قسـ عموـ األرض والكوف، -

 قسـ إنتاج المحروقات، -

 قسـ التنقيب وميكانيؾ الورشات البترولية. -
جامعة ورقمة، كل فيما يخصو، بتنفيذ  : يكمف كل مف السادة المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير2المػػادة 

 ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسػمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
  3102 ديسمبر 11 حرر بالجزائر في                                                                                           

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                 
 األستاذ دمحم مباركي                                                                          
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء 3102ديسمبر  1مؤرخ في  110رقم  قرار
 مجمس إدارة المدرسة العميا لألساتذة بالقبة

 

  إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، 3102سبتمبر  00 الموافق 0222 ذي القعدة 1المؤرخ في  203-02بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
، 3111ديسمبر  31 الموافق 0237 ذي القعدة 32المؤرخ في  111-11المرسوـ التنفيذي رقـ وبمقتضى  -

 الذي يحدد مياـ المدرسة خارج الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، 
، 3118جويمية  02 الموافق 0231 رجب 00المؤرخ في  311-18وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 لعميا لألساتذة بالقبة إلى مدرسة خارج الجامعة،والمتضمف تحويل المدرسة ا
، الذي 3102جانفي  08الموافق  0222ربيع األوؿ  08المؤرخ في  22-02وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
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 يقـــــــــرر

 0237 ذي القعدة 32المؤرخ في  111-11ذي رقـ مف المرسوـ التنفي 01تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد القائمة اإلسمية ألعضاء 3111ديسمبر  31 الموافق

 مجمس إدارة المدرسة العميا لألساتذة بالقبة.
ي الجدوؿ الممحق ليذا تحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس إدارة المدرسة العميا لألساتذة بالقبة ف :3المـادة 

 القرار.
 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسػمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. :2المـادة 
  3102 ديسمبر  11 حرر بالجزائر في                                                                                           

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                 
 األستاذ دمحم مباركي                                                                          

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 قائمة أعضاء مجمس إدارة المدرسة العميا لألساتذة بالقبة

 :األعضاء المعينون  -1
 القطاع الصفة اإلسم والمقب

 ممثل الوزير المكمف بالتعميـ العالي والبحث العممي رئيس قادري دمحم العيد -
 اليةممثمة الوزير المكمف بالم عضو غاشي إسماعيل -
 ممثمة الوزير المكمف بالتربية الوطنية عضو عصاد أنيسة -
 ممثل الوزير المكمف بالتكويف والتعميـ المينييف عضو شناؽ نجيبة -
 ممثل السمطة المكمفة بالوظيفة العمومية عضو ياسف خير الديف -
 رممثل الوزير المكمف بالتنمية الصناعية  ترقية اإلستثما عضو بوقرة سميماف -

 

 : األعضاء المنتخبون  -2
 الييئة الصفة اإلسم والمقب

 ممثل منتخب عف األساتذة لقسـ الكيمياء عضو عبد الرحيـ حسيف -
 ممثل منتخب عف األساتذة لقسـ عمـ الموسيقى عضو شيشوف نجيب -
 ممثل منتخب عف األساتذة لقسـ الرياضيات عضو درباؿ عبد هللا -
 عف األساتذة لقسـ الفيزياء  ممثل منتخب عضو لونيس عمي -
 ممثل منتخب عف األساتذة لقسـ العمـو الطبيعية عضو بوجنيبة مسعود -
 ممثل منتخب عف األساتذة لقسـ اإلعالـ انلي عضو نصبة عمي-
 ممثل منتخب عف سمؾ األساتذة المساعديف عضو شنوقة عبد المجيد-
 ذة المساعديفممثل منتخب عف سمؾ األسات عضو منصوري الياشمي -
 ممثل منتخب عف الموظفيف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات عضو أولعربي جماؿ -
 ممثل منتخب عف الموظفيف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات عضو كوديل نادية -
 ممثل منتخب عف الطمبة عضو بركاف دمحم -
 ممثل منتخب عف الطمبة عضو حساني عبد الحميـ -
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يتضمن إنشاء األقسام  3101جويمية  01المؤرخ في  321يتمم القرار رقم  112رقم  قرار
 المكونة لكمية العموم الدقيقة وعموم الطبيعة والحياة  لدى جامعة تبسة

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، 3102سبتمبر  00 الموافق 0222 ذي القعدة 1المؤرخ في  203-02بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
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، 3112 أوت 32 الموافق 0232 جمادى الثانية 32 المؤرخ في 321-12وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 منو،  22ادة الذي يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدؿ والمتمـ، السيما الم

، والمتضمف 3111جانفي  2 الموافق 0221 محـر 2المؤرخ في  18-11وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 إنشاء جامعة تبسة، المعدؿ والمتمـ، 

، الذي 3102جانفي  21الموافق  0222ربيع األوؿ  08المؤرخ في  22-02وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 عالي والبحث العممي،يحدد صالحيات وزير التعميـ ال

، والمتضمف إنشاء األقساـ المكونة لكمية العمـو 3101جويمية  01المؤرخ في  321وبمقتضى القرار رقـ  -
 الدقيقة وعمـو الطبيعة والحياة  لدى جامعة تبسة،

   يقـــــــــرر
 ر أعاله، كما يأتي:، والمذكو 3101جويمية  01المؤرخ في  321مف القرار رقـ  3تتمـ المادة  المادة األولى:

 األقساـ التالية: -جامعة تبسة   -: تنشأ لدى كمية العمـو الدقيقة وعمـو الطبيعة والحياة   3"المػادة 
 قسـ عمـو المادة، -

 قسـ عمـو الطبيعة والحياة، -

 قسـ الرياضيات واإلعالـ انلي، -

 قسـ عموـ األرض والكوف، -

 قسـ الكائنات الحية،  -

 ية ".قسـ البيولوجيا التطبيق -
يكمف كل مف السادة المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة تبسة، كل فيما يخصو، بتنفيذ  :3المــادة 

 ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسػمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
  3102 ديسمبر 11 حرر بالجزائر في                                                                                           

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                 
 األستاذ دمحم مباركي                                                                          
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الذي، 3102فبراير  00المؤرخ في  20يعدل القرار رقم  3102ديسمبر  8مؤرخ في  112رقم  قرار
 البحث في تكنولوجيا نصف النواقل لمطاقوية يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء المجمس العممي لمركز

 

 العالي والبحث العممي، إن وزير التعميم
، 3102سبتمبر  00 الموافق 0222 ذي القعدة 1المؤرخ في  203-02بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
الذي ، 3100 نوفمبر 32 الموافق 0223 ذي الحجة 38 المؤرخ في 217-00وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 منو، 30ذجي لممؤسسة العمومية ذات الطابع العممي والتكنولوجي، ال سيما المادة يحدد القانوف األساسي النمو 
، والمتضمف 3103أوت  30 الموافق 0222 شواؿ 2المؤرخ في  207-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 إنشاء مركز البحث في تكنولوجيا نصف النواقل لمطاقوية، 
، الذي 3102جانفي  21الموافق  0222ربيع األوؿ  08خ في المؤر  22-02وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
، الذي يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء المجمس العممي 3102فبراير  00المؤرخ في  20وبمقتضى القرار رقـ  -

 لمركز البحث في تكنولوجيا نصف النواقل لمطاقوية.
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 يقـــــــــرر
 والمذكور أعاله وتحرر كمايأتي:، 3102فبراير  00المؤرخ في  20تعدؿ المادة األولى مف القرار رقـ  المادة األولى:

 " المػادة األولى : ............................)بدوف تغيير(...............................
كنولوجيا نصف النواقل لمطاقوية تحدد القائمة اإلسمية ألعضاء المجمس العممي لمركز البحث في ت

 كما يأتي:
 :بالنسبة لمباحثين الخارجين عن المركز 

 قشواف دمحم، -

 زرقة عبد المطيف، -

 ولد حمو مالؾ، -

 كادوف عبد الديـ، -

 سطمبولي بوذعاف أميف. -

 :األعضاء بحكم القانون 

 مدير المركز ".   موسي عبد الرحماف  -

 ."...........................تغيير والباقي بدوف ..........................." 
 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسػمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. :3المــادة 
  3102 ديسمبر  08 حرر بالجزائر في                                                                                           

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                 
 األستاذ دمحم مباركي                                                                          
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 3103جانفي  1المؤرخ في  7يعدل ويتمم القرار رقم  3102ديسمبر  8مؤرخ في  111رقم  قرار
 الذي يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس إدارة جامعة ورقمة، المعدل

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، 3102مبر سبت 00 الموافق 0222 ذي القعدة 1المؤرخ في  203-02بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
، 3110جواف 32الموافق  0233جمادى األولى  3المؤرخ في  301-10وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 منو، 2والمتضمف إنشاء جامعة ورقمة، المعدؿ والمتمـ، ال سيما المادة 
، 3112 أوت 32 الموافق 0232 جمادى الثانية 32 المؤرخ في 321-12وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 منو،  03الذي يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدؿ والمتمـ، السيما المادة 
، الذي 3102جانفي  21الموافق  0222ربيع األوؿ  08المؤرخ في  22-02وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 ممي،يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث الع
، الذي يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس إدارة جامعة 3103جانفي  1المؤرخ في  7وبمقتضى القرار رقـ  -

 ورقمة، المعدؿ.
 يقـــــــــرر

 

، المعدؿ والمذكور أعاله، 3103جانفي  1المؤرخ في  7: يعدؿ ويتمـ الجدوؿ الممحق بالقرار رقـ المادة األولى
 محق بيذا القرار.كما ىو محدد في الجدوؿ الم

 ىذا القرار في النشرة الرسػمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. ينشر :3المـادة 
  3102 ديسمبر  18 حرر بالجزائر في                                                                                                 

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                      
 األستاذ دمحم مباركي                                                                          

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 قائمة أعضاء مجمس إدارة جامعة ورقمة
 األعضاء المعينون: -1

 القطاع الصفة اإلسم والمقب
 ممثل الوزير المكمف بالتعميـ العالي والبحث العممي رئيس قادري دمحم العيد -
 ممثل الوزير المكمف بالمالية عضو صديقي مصطفى -
 ممثل الوزير المكمف بالتكويف والتعميـ المينييف عضو د الرزاؽ زكور دمحم عب -
 ممثمة الوزير المكمف بالتربية الوطنية عضو بصديق مستور -
 ممثل السمطة المكمفة بالوظيفة العمومية عضو مداني بف عمي -
 ممثل الوزير المكمف بالعمل والتشغيل والضماف اإلجتماعي عضو بف منصور الربيع -
 ممثل الوزير المكمف بالتنمية الصناعية وترقية اإلستثمار عضو ز عبد العزيزحرو  -
 ممثل الوزير المكمف بالفالحة والتنمية الريفية عضو زوبير أحمد -
 ممثل الوزير المكمف  بالموارد المائية عضو بوخاري إدريس -
 ممثل الوزير المكمف األشغاؿ العمومية عضو مساعيد الجموعي -
 ممثل الوزير المكمف بالتييئة العمرانية والبيئة عضو ب بمولةالطي -
 ممثل الوزير المكمف بالطاقة والمناجـ عضو منينة موسى -
 ممثل الوزير المكمف  بالبريد وتكنولوجيات اإلعالـ واإلتصاؿ عضو حماديف بمقاسـ -
 ممثل الوالي عضو حني دمحم األخضر -

 

 األعضاء المنتخبون: -2
 الييئة الصفة قباإلسم والم

 ممثل منتخب عف األساتذة لكمية الرياضيات وعمـو المادة عضو خمفاوي فتحي -
 ممثل منتخب عف األساتذة لكمية العمـو التطبيقية عضو صخري دمحم األخضر -
 ممثل منتخب عف األساتذة لكمية المحروقات والطاقات المتجددة وعمـو األرض والكوف  عضو بوشكيمة بشير -
 ممثل منتخب عف األساتذة لكمية التكنولوجيات الحديثة لممعمومات واإلتصاؿ عضو قريشي إدريس -
 ممثل منتخب عف األساتذة لكمية عمـو الطبيعة والحياة عضو حمدي عيسى بمحاج -
 ممثل منتخب عف األساتذة لكمية الحقوؽ والعمـو السياسية عضو مجدوب عبد المؤمف -
 مثمة منتخب عف األساتذة لكمية العمـو اإلنسانية واإلجتماعيةم عضو عمروني حورية -
 ممثل منتخب عف األساتذة لكمية العمـو اإلقتصادية والعمـو التجارية وعمـو التسيير عضو بف قرينة دمحم حمزة -
 ممثل منتخب عف األساتذة لكمية انداب والمغات عضو عيساني عبد المجيد -
 نتخب عف األساتذة لمعيد عمـو وتقنتيات النشاطات البدنية والرياضيةممثل م عضو دودو بمقاسـ -
 ممثل منتخب عف سمؾ األساتذة المساعديف عضو غندير نور الديف -
 ممثل منتخب عف سمؾ األساتذة المساعديف عضو بف ساسي مسعود باشاغا -
 ؿ الخدماتممثل منتخب عف الموظفيف اإلدارييف والتقنييف وعما عضو بف طاطة دمحم -
 ممثل منتخب عف الموظفيف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات عضو إيدر صميحة -
 ممثل منتخب عف الطمبة عضو زيتوني عبد الخالق -
 ممثل منتخب عف الطمبة عضو بف مبارؾ دمحم العيد -

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  3102ديسمبر  8مؤرخ في  117رقم  قرار
 يتضمن تعيين أعضاء مجمس إدارة ديوان المطبوعات الجامعية

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، 3102سبتمبر  00 الموافق 0222 ذي القعدة 1المؤرخ في  203-02بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
 ، 3111 سبتمبر 37الموافق  0237 شعباف 33في  المؤرخ 221-11وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 منو، 8و 2والمتضمف القانوف األساسي لديواف المطبوعات الجامعية، السيما المادتاف 
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، الذي 3102جانفي  21الموافق  0222ربيع األوؿ  08المؤرخ في  22-02وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 ممي،يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث الع

 يقـــــــــرر
 0237 شعباف 33 المؤرخ في 221-11مف المرسوـ التنفيذي رقـ  2تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:

، والمذكور أعاله، تحدد تشكيمة مجمس إدارة ديواف المطبوعات الجامعية 3111 سبتمبر 37 الموافق
 كما يأتي:

 السادة والسيدات : 

 المكمف بالتعميـ العالي والبحث العممي، رئيسا، ممثل الوزير منصور خوجة فاتح  -
 ممثمة الوزير المكمف بالمالية، بممسؾ ميدية  -
 ممثل الوزير المكمف بالتربية الوطنية، تومي سيد أحمد -
 ممثل الوزيرة المكمفة بالثقافة، قانة ياسر عرفات  -
 ممثل الوزير المكمف بالتعميـ والتكويف المينييف، بعوشي نور الديف -
 ممثمة الوزير المكمف بالتجارة، بمعربي صورية -
 المدير العاـ لمديواف الوطني لحقوؽ المؤلف والحقوؽ المجاورة،  بودرار دمحم -
 رئيسة الندوة الجيوية لموسل، شريفي لويزة  -
 رئيس الندوة الجيوية لمغرب، غوالي نور الديف  -
 رئيس الندورة الجيوية لمشرؽ، جكوف عبد الحميد  -
 مدير مركز البحث في اإلعالـ العممي والتقني، نجيب بعداش  -
 ممثل منتخب عف العماؿ، زقير نصر الديف  -
 ممثل منتخب عف العماؿ. محيوت كريـ  -

 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسػمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. :3المــادة 
  3102 ديسمبر 18 حرر بالجزائر في                                                                                           

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                 
 األستاذ دمحم مباركي                                                                          
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 3111مؤرخ في أول جويمية  082يعدل القرار رقم  3102ديسمبر  02مؤرخ في  112رقم  قرار
 بجامعة الشمف  3101-3111المتضمن تأىيل الماستر المفتوحة بعنوان السنة الجامعية 

 

 العالي والبحث العممي، إن وزير التعميم
، 3102سبتمبر  00 الموافق 0222 ذي القعدة 1المؤرخ في  203-02بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
 ، 3110 جويمية 32 الموافق 0233 جمادى األولى 3 المؤرخ في 311-10وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 المعدؿ والمتمـ، والمتضمف إنشاء جامعة الشمف،
، الذي 3102جانفي  21الموافق  0222ربيع األوؿ  08المؤرخ في  22-02وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
والمتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنة ، 3111مؤرخ في أوؿ جويمية  082وبمقتضى القرار رقـ  -

 بجامعة الشمف. 3101-3111ية الجامع
 يقـــــــــرر
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والمتضمف تأىيل ، 3111مؤرخ في أوؿ جويمية  082ييدؼ ىذا القرار إلى تعديل ممحق القرار قـ  المادة األولى:
 بجامعة الشمف. 3101-3111الماستر المفتوحة بعنواف السنة الجامعية 

 والمذكور أعاله، عمى النحو التالي:، 3111جويمية  مؤرخ في أوؿ 082يعدؿ محمق القرار رقـ قـ  :3المــادة 
 طبيعة التخصص الفرع الميدان

 ـ تربية بدنية ورياضية تربية بدنية ورياضية عمـو وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية
 

 "................................... الباقي بدوف تغيير .................................."
يكمف كل مف السادة المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة الشمف، كل فيما يخصو،  :2دة المـا

 بتنفيذ ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسػمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
  3102 ديسمبر 14 حرر بالجزائر في                                                                                           

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                 
  مباركياألستاذ دمحم                                                                          
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 3101سبتمبر  8مؤرخ في  222يعدل القرار رقم  3102ديسمبر  02مؤرخ في  118رقم  قرار
 بجامعة الشمف  3100-3101المتضمن تأىيل الماستر المفتوحة بعنوان السنة الجامعية 

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، 3102سبتمبر  00 الموافق 0222 ذي القعدة 1المؤرخ في  203-02الرئاسي رقـ بمقتضى المرسوـ  -

 والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
 ، 3110 جويمية 32 الموافق 0233 جمادى األولى 3 المؤرخ في 311-10وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 والمتضمف إنشاء جامعة الشمف، المعدؿ والمتمـ،
، الذي 3102جانفي  21الموافق  0222ربيع األوؿ  08المؤرخ في  22-02يذي رقـ وبمقتضى المرسوـ التنف -

 يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
والمتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنة  ،3101سبتمبر  8مؤرخ في  222وبمقتضى القرار رقـ  -

 بجامعة الشمف . 3100-3101الجامعية 
 ريقـــــــــر 

والمتضمف تأىيل ، 3101سبتمبر  8مؤرخ في  222ييدؼ ىذا القرار إلى تعديل ممحق القرار قـ  المادة األولى:
 بجامعة الشمف. 3100-3101الماستر المفتوحة بعنواف السنة الجامعية 

 لي:والمذكور أعاله، عمى النحو التا ،3101سبتمبر  8مؤرخ في  222يعدؿ محمق القرار رقـ قـ  :3المــادة 
 طبيعة التخصص الفرع الميدان

عمـو وتقنيات النشاطات 
 البدنية والرياضية

 أ إدارة األعماؿ في الرياضة إدارة األعماؿ في الرياضة
 أ رياضة، حركية ومجتمع تربية بدنية ورياضية

 "................................... الباقي بدوف تغيير .................................."
يكمف كل مف السادة المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة الشمف، كل فيما يخصو،  :2المـادة 

 بتنفيذ ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسػمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
  3102 ديسمبر 02 حرر بالجزائر في                                                                                           

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                 
 ألستاذ دمحم مباركيا                                                                          

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 المتضمن، 3112جوان 31مؤرخ في  031يعدل القرار رقم  3102ديسمبر  02مؤرخ في  111رقم  قرار
 بجامعة الشمف  3112-3117تأىيل الميسانس األكاديمية والمينية المفتوحة بعنوان السنة الجامعية 

 

 العالي والبحث العممي، إن وزير التعميم
، 3102سبتمبر  00 الموافق 0222 ذي القعدة 1المؤرخ في  203-02بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
 ، 3110 جويمية 32 الموافق 0233 جمادى األولى 3 المؤرخ في 311-10وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 المعدؿ والمتمـ، والمتضمف إنشاء جامعة الشمف،
، الذي 3102جانفي  21الموافق  0222ربيع األوؿ  08المؤرخ في  22-02وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
والمتضمف تأىيل الميسانس األكاديمية والمينية ، 3112جواف  31مؤرخ في  031وبمقتضى القرار رقـ  -

 بجامعة الشمف. 3112-3117عنواف السنة الجامعية المفتوحة ب
 يقـــــــــرر

المتضمف تأىيل ، 3112جواف  31مؤرخ في  031ييدؼ ىذا القرار إلى تعديل ممحق القرار قـ  المادة األولى:
 بجامعة الشمف. 3112-3117الميسانس األكاديمية والمينية المفتوحة بعنواف السنة الجامعية 

 والمذكور أعاله، عمى النحو التالي:  ،3112جواف  31مؤرخ في  031محمق القرار رقـ قـ يعدؿ  :3المــادة 
 طبيعة  التخصص الفرع الميدان

 ـ تربية بدنية ورياضية رياضة عمـو وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية
 "................................... الباقي بدوف تغيير .................................."

يكمف كل مف السادة المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة الشمف، كل فيما يخصو،  :2المـادة 
 بتنفيذ ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسػمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

  3102 ديسمبر 02 حرر بالجزائر في                                                                                           
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                 

 األستاذ دمحم مباركي                                                                          
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 والمتضمن، 3118أوت  2مؤرخ في  021يعدل القرار رقم  3102ديسمبر  02مؤرخ في  171رقم  قرار
 بجامعة الشمف  3118-3112تأىيل الميسانس األكاديمية والمينية المفتوحة بعنوان السنة الجامعية 

 

 ر التعميم العالي والبحث العممي،إن وزي
، 3102سبتمبر  00 الموافق 0222 ذي القعدة 1المؤرخ في  203-02بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
  ،3110 جويمية 32 الموافق 0233 جمادى األولى 3 المؤرخ في 311-10وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 عة الشمف، المعدؿ والمتمـ،والمتضمف إنشاء جام
، الذي 3102جانفي  21الموافق  0222ربيع األوؿ  08المؤرخ في  22-02وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
فتوحة والمتضمف تأىيل الميسانس األكاديمية والمينية الم ،3118أوت  2مؤرخ في  021وبمقتضى القرار رقـ  -

  بجامعة الشمف. 3118-3112بعنواف السنة الجامعية 
 يقـــــــــرر
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والمتضمف تأىيل  ،3118اوت  2مؤرخ في  021ييدؼ ىذا القرار إلى تعديل ممحق القرار قـ  المادة األولى:
 بجامعة الشمف. 3118-3112الميسانس األكاديمية والمينية المفتوحة بعنواف السنة الجامعية 

 والمذكور أعاله، عمى النحو التالي: ،3118اوت  2مؤرخ في  021يعدؿ محمق القرار رقـ قـ  :3 المــادة
 طبيعة التخصص الفرع الميدان

عمـو وتقنيات النشاطات البدنية 
 والرياضية

عمـو وتقنيات النشاطات البدنية 
 أ إدارة أعماؿ الرياضة والرياضية

 ".....................ي بدوف تغيير ............................. الباق..................."
يكمف كل مف السادة المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة الشمف، كل فيما يخصو،  :2المـادة 

 سينشر في النشرة الرسػمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. بتنفيذ ىذا القرار الذي
  3102 ديسمبر 02 حرر بالجزائر في                                                                                           

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                 
 األستاذ دمحم مباركي                                                                          
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  3111ماي 7مؤرخ في  80يعدل القرار رقم  3102ديسمبر  02مؤرخ في  170رقم  قرار
 ة الشمف بجامع  3111-3118المتضمن تأىيل الميسانس المفتوحة بعنوان السنة الجامعية 

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، 3102سبتمبر  00 الموافق 0222 ذي القعدة 1المؤرخ في  203-02بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
 ، 3110 جويمية 32 الموافق 0233 جمادى األولى 3 المؤرخ في 311-10وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 لمتضمف إنشاء جامعة الشمف، المعدؿ والمتمـ،وا
، الذي 3102جانفي  21الموافق  0222ربيع األوؿ  08المؤرخ في  22-02وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
بعنواف السنة الجامعية  والمتضمف تأىيل الميسانس المفتوحة، 3111ماي  7مؤرخ في  80وبمقتضى القرار رقـ  -

 بجامعة الشمف.  3118-3111
 يقـــــــــرر

المتضمف تأىيل  3111ماي 7مؤرخ في  80ييدؼ ىذا القرار إلى تعديل ممحق القرار رقـ  المادة األولى:
 بجامعة الشمف.  3111-3118الميسانس المفتوحة بعنواف السنة الجامعية 

 والمذكور أعاله، عمى النحو التالي :، 3111ماي  7ؤرخ في م 80يعدؿ محمق القرار رقـ  :3المــادة 
 طبيعة التخصص الفرع الميداف

 أ تدريب تدريب رياضي عمـو وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية
 "................................... الباقي بدوف تغيير .................................."

السادة المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة الشمف، كل فيما يخصو، يكمف كل مف  :2المـادة 
 بتنفيذ ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسػمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

  3102 ديسمبر 02 زائر فيحرر بالج                                                                                           
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                 

 األستاذ دمحم مباركي                                                                          
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 3111جويمية  مؤرخ في أول 011يعدل القرار رقم  3102ديسمبر  02مؤرخ في  173رقم  قرار
  الشمف بجامعة  3101-3111المتضمن تأىيل الميسانس المفتوحة بعنوان السنة الجامعية 

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، 3102سبتمبر  00 الموافق 0222 ذي القعدة 1المؤرخ في  203-02اسي رقـ بمقتضى المرسوـ الرئ -

 والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
 ، 3110 جويمية 32 الموافق 0233 جمادى األولى 3 المؤرخ في 311-10وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 والمتضمف إنشاء جامعة الشمف، المعدؿ والمتمـ،
، الذي 3102جانفي  21الموافق  0222ربيع األوؿ  08المؤرخ في  22-02رقـ وبمقتضى المرسوـ التنفيذي  -

 يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
والمتضمف تأىيل الميسانس المفتوحة بعنواف السنة ، 3111مؤرخ في أوؿ جويمية  011وبمقتضى القرار رقـ  -

 بجامعة الشمف.  3101-3111الجامعية 
 يقـــــــــرر

والمتضمف ، 3111جويمية  مؤرخ في أوؿ 011ييدؼ ىذا القرار إلى تعديل ممحق القرار رقـ  المادة األولى:
 بجامعة الشمف.  3101-3111تأىيل الميسانس المفتوحة بعنواف السنة الجامعية 

 لتالي: والمذكور أعاله، عمى النحو ا، 3111جويمية  مؤرخ في أوؿ 011يعدؿ محمق القرار رقـ  :3المــادة 
 طبيعة التخصص الفرع الميدان

 أ تربية بدنية ورياضية تربية بدنية ورياضية عمـو وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية
 "................................... الباقي بدوف تغيير .................................."

ميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة الشمف، كل فيما يخصو، يكمف كل مف السادة المدير العاـ لمتع :2المـادة 
 .بتنفيذ ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسػمية لمتعميـ العالي والبحث العممي

  3102 ديسمبر  14 حرر بالجزائر في                                                                                           
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                 

 األستاذ دمحم مباركي                                                                          
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 3101سبتمبر 8مؤرخ في  231يعدل القرار رقم  3102ديسمبر  02مؤرخ في  172رقم  قرار
 بجامعة الشمف   3100-3101المتضمن تأىيل الميسانس المفتوحة بعنوان السنة الجامعية 

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، 3102سبتمبر  00 الموافق 0222 ذي القعدة 1المؤرخ في  203-02بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
 ، 3110 جويمية 32 الموافق 0233 جمادى األولى 3 المؤرخ في 311-10وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 والمتضمف إنشاء جامعة الشمف، المعدؿ والمتمـ،
، الذي 3102جانفي  21الموافق  0222ع األوؿ ربي 08المؤرخ في  22-02وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
والمتضمف تأىيل الميسانس المفتوحة بعنواف السنة ، 3101سبتمبر8مؤرخ في  231وبمقتضى القرار رقـ  -

 بجامعة الشمف.  3100-3101الجامعية 
 يقـــــــــرر
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والمتضمف تأىيل ، 3101سبتمبر 8مؤرخ في  231ر إلى تعديل ممحق القرار رقـ ييدؼ ىذا القرا المادة األولى:
 بجامعة الشمف.  3100-3101الميسانس المفتوحة بعنواف السنة الجامعية 

 والمذكور أعاله، عمى النحو التالي: ، 3101سبتمبر 8مؤرخ في  231يعدؿ محمق القرار رقـ قـ  :3المــادة 
 ةطبيع التخصص الفرع الميدان

عمـو وتقنيات النشاطات البدنية 
 والرياضية

 أ تربية بدنية ورياضية تربية بدنية ورياضية
 أ تربية حركية

 أ إدارة أعماؿ الرياضة إدارة أعماؿ الرياضة
 ".................................... الباقي بدون تغيير.............. ..................."

مف السادة المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة الشمف، كل فيما يخصو،  : يكمف كل2المػادة 
 بتنفيذ ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسػمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

  3102 ديسمبر  02 بالجزائر فيحرر                                                                                            
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                 

 األستاذ دمحم مباركي                                                                          
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يحدد القائمة اإلسمية 3102ديسمبر  02مؤرخ في  172رقم  قرار
 ألعضاء المجمس العممي لجامعة العموم والتكنولوجيا ىواري بومدين

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، 3102سبتمبر  00 الموافق 0222 ذي القعدة 1المؤرخ في  203-02بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
، 0182أوت  08 الموافق 0212 ذي القعدة 30المؤرخ في  301-82وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 والمتعمق بتنظيـ جامعة العمـو والتكنولوجيا ىواريف بومديف، المعدؿ والمتمـ، 
، 3112 أوت 32 الموافق 0232 جمادى الثانية 32 لمؤرخ فيا 321-12وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 الذي يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدؿ والمتمـ، السيما الفصل األوؿ منو، 
الذي ، 3102 جانفي 21 الموافق 0222 ربيع األوؿ 08 المؤرخ في 22-02وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 ير التعميـ العالي والبحث العممي،يحدد صالحيات وز 
 .3102جواف  21و 03وبناء عمى محاضر إجتماع المجمس العممي لمجامعة بتاريخ  -

 يقـــــــــرر
 جمادى الثانية 32 المؤرخ في 321-12تطبيقا ألحكاـ الفصل األوؿ مف المرسوـ التنفيذي رقـ  المادة األولى:

، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد المعدؿ والمتمـ، 3112 أوت 32 الموافق 0232
 القائمة اإلسمية ألعضاء المجمس العممي لجامعة وىراف لمعموـ والتكنولوجيا ىواري بومديف.

تحدد القائمة اإلسمية ألعضاء المجمس العممي لجامعة العموـ والتكنولوجيا ىواري بومديف، بالجدوؿ  :3المـادة 
 الممحق بيذا القرار.

ومدير جامعة العموـ والتكنولوجيا ىواري بومديف،  والتكويفتكمف مديرة الدراسات لما بعد التدرج والبحث  :2ة المـاد
 الذي ينشر في النشرة الرسػمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. كل فيما يخصو بتنفيذ ىذا القرار

  3102 ديسمبر 02 حرر بالجزائر في                                                                                           
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                 

 األستاذ دمحم مباركي                                                                          
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 ممحق بالقرار يتضمن أعضاء المجمس العممي
 الصفة اإلسم والمقب

 لمجامعة  مدير الجامعة، رئيس المجمس العممي بف زاغو بف عمي
 ئب رئيس الجامعة مكمف بالعالقات الخارجية لمتبادؿ والتنشيل واإلتصاؿ والتظاىرات العمميةنا شافا مقيدش فوزية

 نائب رئيس الجامعة مكمف بالتكويف العالي فيما بعد التدرج، والتأىيل الجامعي والبحث العممي أكريتش جماؿ الديف
 تكويف المتواصل والشياداتنائب رئيس الجامعة مكمف بالتكويف العالي في التدرج، وال سعيدي دمحم

 نائب رئيس مكمف بالتنمية واإلستشراؼ والتوجيو بوىادؼ مالؾ
 عميد كمية العمـو البيولوجيا لعرابة جباري فطيمة

 عميد كمية اليندسة المدنية وىندسة الطرائق معاشي رشيدة
 عميد كمية الكيمياء شاطر دمحم

 عميد كمية الفيزياء عقيمة فراح يعمروف 
 عميد كمية الرياضيات تالة كماؿبوخ

 عميد كمية اإللكترونيؾ واإلعالـ انلي عمي مزيغي زاية
 عميد كمية اليندسة المدنية كاوة فريد

 عميد كمية عمـو األرض والجغرافيا وتييئة العمراف وبادي عزيوز
 رئيس المجمس العممي لكمية العمـو البيولوجية بف عزوؽ ياسمينة

 المجمس العممي لكمية اليندسة المدنية وىندسة الطرائقرئيس  ديزف رابح
 رئيس المجمس العممي لكمية عمـو األرض والجغرافيا وتييئة العمراف بودلة عمار
 رئيس المجمس العممي لكمية الكيمياء عفير أرزقي

 رئيس المجمس العممي لكمية الرياضيات حرناف محند وعمار
 لكمية اإللكترونيؾ واإلعالـ انلي رئيس المجمس العممي مرازقة فتيحة
 رئيس المجمس العممي لكمية اليندسة المدنية بحار رمضاف

 رئيس المجمس العممي لكمية الفيزياء شامي أحمد شفيق
 ممثل عف األساتذة ذوي مصف األستاذية لكمية العمـو البيولوجية رعاش رشيدة
 ية العمـو البيولوجيةممثل عف األساتذة ذوي مصف األستاذية لكم جبار رضا
 ممثل عف األساتذة ذوي مصف األستاذية لكمية الكيمياء بودارف ليندة

 ممثل عف األساتذة ذوي مصف األستاذية لكمية الكيمياء بمعريبي إبراىيـ فريد
 ممثل عف األساتذة ذوي مصف األستاذية لكمية الفيزياء موساوي نور الديف

 ي مصف األستاذية لكمية الفيزياءممثل عف األساتذة ذو  كشواف دمحم
 ممثل عف األساتذة ذوي مصف األستاذية لكمية عمـو األرض والجغرافيا وتييئة العمراف قريف تازروت خديجة
 ممثل عف األساتذة ذوي مصف األستاذية لكمية عمـو األرض والجغرافيا وتييئة العمراف بوطالب عبد الحق
 ذة ذوي مصف األستاذية لكمية الرياضياتممثل عف األسات براشدي عبد الحفيظ

 ممثل عف األساتذة ذوي مصف األستاذية لكمية الرياضيات موالي دمحم سعيد
 ممثل عف األساتذة ذوي مصف األستاذية لكمية اليندسة المدنية وىندسة الطرائق لونيس عز الديف

 لمدنية وىندسة الطرائقممثل عف األساتذة ذوي مصف األستاذية لكمية اليندسة ا لعموي نادية
 ممثل عف األساتذة ذوي مصف األستاذية لكمية اإللكترونيؾ واإلعالـ األلي جوادي ياسيف
 ممثل عف األساتذة ذوي مصف األستاذية لكمية اإللكترونيؾ واإلعالـ األلي شيباني يوسف

 ةممثل عف األساتذة ذوي مصف األستاذية لكمية اليندسة المدني أوجيت دمحم نجيب
 ممثل عف األساتذة ذوي مصف األستاذية لكمية اليندسة المدنية الكشبور بوعالـ
 ممثل عف األساتذة المساعديف قسـ " أ " بف سالمة لزرؽ 
 ممثل عف األساتذة المساعديف قسـ " أ " أوزناجي سعيد
 مسؤوؿ المكتبة المركزية لمجامعة بف رابح سييمة

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ



    3102-الثالثً الرابع                                                          سمٌة للتعلٌم العالً والبحث العلمً                            النشرة الر 275

 

 يحدد القائمة اإلسمية 3102ديسمبر 02مؤرخ في  171رقم  قرار
 ألعضاء المجمس العممي لكمية الفيزياء لجامعة العموم والتكنولوجيا ىواري بومدين

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، 3102سبتمبر  00 الموافق 0222 ذي القعدة 1المؤرخ في  203-02بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
، 0182أوت  08 الموافق 0212 ذي القعدة 30المؤرخ في  301-82وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 ، المعدؿ والمتمـ، -ىواري بومديف –والمتعمق بتنظيـ  جامعة العموـ والتكنولوجيا 
، 3112 أوت 32 الموافق 0232 جمادى الثانية 32 المؤرخ في 321-12وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 منو،  22الذي يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدؿ والمتمـ، السيما المادة 
يحدد ، 3102 جانفي 21 الموافق 0222 ربيع األوؿ 08 المؤرخ في 22-02وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 البحث العممي،صالحيات وزير التعميـ العالي و 
 .3102جواف  1و 21وبناء عمى محاضر إجتماع المجمس العممي لكمية الفيزياء بتاريخ  -

 يقـــــــــرر
 جمادى الثانية 32 المؤرخ في 321-12مف المرسـو التنفيذي رقـ  22: تطبيقا ألحكاـ المادة المادة األولى

ه ، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد المعدؿ والمتمـ، والمذكور أعال، 3112 أوت 32 الموافق 0232
 القائمة اإلسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية الفيزياء بجامعة العموـ والتكنولوجيا ىواري بومديف.

تحدد القائمة اإلسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية الفيزياء بجامعة العموـ والتكنولوجيا ىواري  :3المـادة 
 ار.بومديف، بالجدوؿ الممحق بيذا القر 

ومدير جامعة العموـ والتكنولوجيا ىواري بومديف،  والتكويفتكمف مديرة الدراسات لما بعد التدرج والبحث  :2المـادة 
 الذي ينشر في النشرة الرسػمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. كل فيما يخصو بتنفيذ ىذا القرار

  3102 ديسمبر 02 حرر بالجزائر في                                                                                           
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                 

 األستاذ دمحم مباركي                                                                          
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 ممحق بالقرار يتضمن أعضاء المجمس العممي
 الصفة اإلسم والمقب

 رئيس المجمس العممي لكمية الفيزياء  شامي أحمد شفيق
 ةعميد الكمي عقيمة عمروف  - يفراح

 نائب العميد المكمف لما بعد التدرج والبحث العممي والعالقات الخارجية كمو عبد الحميد
 نائب العميد المكمف بالدراسات والمسائل المرتبطة بالطمبة أوديح دمحم رضا

 رئيس قسـ الطاقويات وميكانيؾ السوائل  دمحمية عمار
 رئيس قسـ فيزياء اإلشعاع نموشي مسعود
 رئيس قسـ الفيزياء النظرية تريبش مولود

 رئيس قسـ فيزياء المواد بف رقعة ناصر
 رئيس المجنة العممية لقسـ الفيزياء النظرية حشماف محمود

 رئيس المجنة العممية لقسـ الطاقويات وميكانيؾ السوائل دبياف دمحم
 رئيس المجنة العممية لقسـ فيزياء المواد برادعي جماؿ

 جنة العممية لقسـ فيزياء اإلشعاعرئيس قسـ الم زياف عمر
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 مدير مخبر زرقيني طاىر حسيف
 مدير مخبر مطاوي أمينة
 مدير مخبر كساؿ سالـ

 مدير مخبر طالب عبد الوىاب
 مدير مخبر كشواف دمحم

 مدير مخبر بوعبد هللا أحسف
 مدير مخبر كسري نزيية

 ممثل عف األساتذة ذوي مصف األستاذية  عالؿ حسني نسيمة
 ممثل عف األساتذة ذوي مصف األستاذية  بوتكجيرت طارؽ 

 ممثل عف األساتذة ذوي مصف األستاذية  خالؿ كريمة
 ممثل عف األساتذة ذوي مصف األستاذية  جبمي مراد
 ممثل عف األساتذة ذوي مصف األستاذية  رحاؿ عبمة
 ممثل عف األساتذة ذوي مصف األستاذية  سايغي دمحم

 ل عف األساتذة ذوي مصف األستاذية ممث صالحي ياسيف
 ممثل عف األساتذة المساعديف قسـ " أ " داحل عبد الوىاب

 ممثل عف األساتذة المساعديف قسـ " أ " سعدوف ناصر
 مسؤوؿ المكتبة بف تارزي عمي صحراوي زىرة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء المجنة العممية 3102ديسمبر 02مؤرخ في  177رقم  قرار
 لقسم الطاقويات وميكانيك السوائل لكمية الفيزياء بجامعة العموم والتكنولوجيا ىواري بومدين

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، 3102سبتمبر  00 الموافق 0222 ذي القعدة 1المؤرخ في  203-02بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
، 0182أوت  08 الموافق 0212 ذي القعدة 30المؤرخ في  301-82وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 المتعمق بتنظيـ  جامعة وىراف لمعمـو والتكنولوجيا، المعدؿ والمتمـ، 
، 3112 أوت 32 الموافق 0232 جمادى الثانية 32 المؤرخ في 321-12وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 منو، 28الذي يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدؿ والمتمـ، السيما المادة 
 والذي، 3102 جانفي 21 الموافق 0222 ربيع األوؿ 08 المؤرخ في 22-02وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 .3102ماي  01مى محضر إجتماع المجنة العممية لقسـ الطاقويات وميكانيؾ السوائل بتاريخ وبناء ع -

 

 يقـــــــــرر
 

 جمادى الثانية 32 المؤرخ في 321-12مف المرسـو التنفيذي رقـ  28تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
ؼ ىذا القرار إلى تحديد المعدؿ والمتمـ، والمذكور أعاله، ييد ،3112 أوت 32 الموافق 0232

القائمة اإلسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الطاقويات وميكانيؾ السوائل لكمية الفيزياء بجامعة 
 العموـ والتكنولوجيا ىواري بومديف.

 تحدد القائمة اإلسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الطاقويات وميكانيؾ السوائل لكمية الفيزياء بجامعة :3المـادة 
 العموـ والتكنولوجيا ىواري بومديف، بالجدوؿ الممحق بيذا القرار.
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التكويف ومدير جامعة العموـ والتكنولوجيا ىواري بومديف، و تكمف مديرة الدراسات لما بعد التدرج والبحث  :2المـادة 
 ممي.الذي ينشر في النشرة الرسػمية لمتعميـ العالي والبحث الع كل فيما يخصو بتنفيذ ىذا القرار

  3102 ديسمبر 02 حرر بالجزائر في                                                                                           
 ي وزير التعميم العالي والبحث العمم                                                                                                

 األستاذ دمحم مباركي                                                                          
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 ممحق بالقرار يتضمن أعضاء المجنة العممية
 الصفة والمقباإلسم 

 رئيس المجنة العممية لقسـ الطاقويات وميكانيؾ السوائل  دبياف دمحم
 رئيس القسـ دمحمية عمار
 أستاذ التعميـ العالي مطاوي أمينة

 أستاذ التعميـ العالي سويدي فرحات
 أستاذ التعميـ العالي محفوظ دمحم

 أستاذ محاضر قسـ " أ " عروس مادي فاطة
 تاذ محاضر قسـ " أ "أس صالحي ياسيف

 أستاذ مساعد قسـ " أ " سعدوف ناصر                
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء المجنة 3102ديسمبر  02مؤرخ في  172رقم  قرار
 بومدين العممية لقسم فيزياء اإلشعاع لكمية الفيزياء بجامعة العموم والتكنولوجيا ىواري 

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، 3102سبتمبر  00 الموافق 0222 ذي القعدة 1المؤرخ في  203-02بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
، 0182أوت  08 الموافق 0212 ذي القعدة 30المؤرخ في  301-82وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 ، المعدؿ والمتمـ، -ىواري بومديف –بتنظيـ  جامعة العموـ والتكنولوجيا والمتعمق 
، 3112 أوت 32 الموافق 0232 جمادى الثانية 32 المؤرخ في 321-12وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 منو،  28الذي يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدؿ والمتمـ، السيما المادة 
 والذي، 3102 جانفي 21 الموافق 0222 ربيع األوؿ 08 المؤرخ في 22-02تضى المرسوـ التنفيذي رقـ وبمق -

 يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 .3102ماي  01و 01بناء عمى محاضر إجتماع المجنة العممية لقسـ فيزياء اإلشعاع بتاريخ  -

 يقـــــــــرر
 جمادى الثانية 32 المؤرخ في 321-12مف المرسـو التنفيذي رقـ  28حكاـ المادة تطبيقا أل المادة األولى:

المعدؿ والمتمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد ، 3112 أوت 32 الموافق 0232
القائمة اإلسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ فيزياء اإلشعاع لكمية الفيزياء بجامعة العمـو 

 ىواري بومديف. والتكنولوجيا
تحدد القائمة اإلسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ فيزياء اإلشعاع لكمية الفيزياء بجامعة العمـو  :3المـادة 

 والتكنولوجيا ىواري بومديف، بالجدوؿ الممحق بيذا القرار.
لتكنولوجيا ىواري بومديف، ومدير جامعة العمـو وا والتكويفتكمف مديرة الدراسات لما بعد التدرج والبحث  :2المـادة 

 الذي ينشر في النشرة الرسػمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. كل فيما يخصو بتنفيذ ىذا القرار
  3102 ديسمبر 02 حرر بالجزائر في                                                                                                         

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                              
 األستاذ دمحم مباركي                                                                                    

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ



    3102-الثالثً الرابع                                                          سمٌة للتعلٌم العالً والبحث العلمً                            النشرة الر 278

 

 ممحق بالقرار يتضمن أعضاء المجنة العممية
 الصفة اإلسم والمقب
 اإلشعاع رئيس المجنة العممية لقسـ فيزياء زياف عمر

 رئيس القسـ نموشي مسعود
 أستاذ التعميـ العالي خالؿ كريمة
 أستاذ التعميـ العالي مدكور غنية
 أستاذ التعميـ العالي بمقايد دمحم

 أستاذ محاضر قسـ " أ " بوزيد بوعالـ
 أستاذ محاضر قسـ " أ " إسحاؽ بوسحاقي مصطفى

 أستاذ مساعد قسـ " أ " سي فوضيل رشيد
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ألعضاء المجنة العممية يحدد القائمة اإلسمية 3102ديسمبر 02مؤرخ في  178رقم  قرار
 لقسم الفيزياء النظرية لكمية الفيزياء بجامعة العموم والتكنولوجيا ىواري بومدين

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، 3102سبتمبر  00 الموافق 0222 ذي القعدة 1المؤرخ في  203-02رقـ  بمقتضى المرسوـ الرئاسي -

 والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
، 0182أوت  08 الموافق 0212 ذي القعدة 30المؤرخ في  301-82وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 ، المعدؿ والمتمـ، -ىواري بومديف–المتعمق بتنظيـ جامعة العمـو والتكنولوجيا 
، 3112 أوت 32 الموافق 0232 جمادى الثانية 32 المؤرخ في 321-12تضى المرسوـ التنفيذي رقـ وبمق -

 منو،  28الذي يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدؿ والمتمـ، السيما المادة 
 والذي، 3102 انفيج 21 الموافق 0222 ربيع األوؿ 08 المؤرخ في 22-02وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 .3102ماي  01و 01وبناء عمى محاضر إجتماع المجنة العممية لقسـ الفيزياء النظرية بتاريخ  -

 يقـــــــــرر
 نيةجمادى الثا 32 المؤرخ في 321-12مف المرسـو التنفيذي رقـ  28تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:

المعدؿ والمتمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد ، 3112 أوت 32 الموافق 0232
القائمة اإلسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الفيزياء النظرية لكمية الفيزياء بجامعة العمـو 

 والتكنولوجيا ىواري بومديف.
ة لقسـ الفيزياء النظرية لكمية الفيزياء بجامعة العمـو تحدد القائمة اإلسمية ألعضاء المجنة العممي :3المـادة 

 والتكنولوجيا ىواري بومديف، بالجدوؿ الممحق بيذا القرار.
ومدير جامعة العموـ والتكنولوجيا ىواري بومديف،  والتكويفتكمف مديرة الدراسات لما بعد التدرج والبحث  :2المـادة 

 في النشرة الرسػمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. الذي ينشر كل فيما يخصو بتنفيذ ىذا القرار
  3102 ديسمبر 14 حرر بالجزائر في                                                                                           

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                 
 األستاذ دمحم مباركي                                                                          

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 بالقرار يتضمن أعضاء المجنة العمميةممحق 
 الصفة اإلسم والمقب

 رئيس المجنة العممية لقسـ الفيزياء النظرية حشماف محمود
 رئيس القسـ تريبش مولود

 أستاذ التعميـ العالي عالؿ حسني نسيمة
 أستاذ التعميـ العالي إيغزو فاطمة الزىراء

 أستاذ التعميـ العالي أوديح دمحم رضا
 أستاذ محاضر قسـ " أ " أماؿ ىبة حميسي

 أستاذ مساعد قسـ " أ " شرفي ياسيف
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ألعضاء المجنة العممية يحدد القائمة اإلسمية 3102ديسمبر 02مؤرخ في  171رقم  قرار
 ي بومدينىوار -لقسم فيزياء المواد لكمية الفيزياء بجامعة العموم والتكنولوجيا

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، 3102سبتمبر  00 الموافق 0222 ذي القعدة 1المؤرخ في  203-02بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
، 0182أوت  08 الموافق 0212 ذي القعدة 30المؤرخ في  301-82وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 ىواري بومديف، المعدؿ والمتمـ، -بتنظيـ  جامعة العمـو والتكنولوجياالمتعمق 
، 3112 أوت 32 الموافق 0232 جمادى الثانية 32 المؤرخ في 321-12وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 منو، المعدؿ والمتمـ، 28الذي يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، ال سيما المادة 
 والذي، 3102 جانفي 21 الموافق 0222 ربيع األوؿ 08 المؤرخ في 22-02المرسوـ التنفيذي رقـ  وبمقتضى -

 يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 .3102ماي  01وبناءا عمى محضر إجتماع المجنة العممية لقسـ فيزياء المواد بتاريخ  -

 يقـــــــــرر
 جمادى الثانية 32 المؤرخ في 321-12مف المرسـو التنفيذي رقـ  28مادة تطبيقا ألحكاـ ال المادة األولى:

المعدؿ والمتمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد ، 3112 أوت 32 الموافق 0232
القائمة اإلسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ فيزياء المواد لكمية الفيزياء بجامعة العموـ والتكنولوجيا 

 ومديف.ىواري ب
تحدد القائمة اإلسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ فيزياء المواد لكمية الفيزياء بجامعة العمـو  :3المـادة 

 والتكنولوجيا ىواري بومديف، بالجدوؿ الممحق بيذا القرار.
ا ىواري بومديف، ومدير جامعة العمـو والتكنولوجي والتكويفتكمف مديرة الدراسات لما بعد التدرج والبحث  :2المـادة 

 كل فيما يخصو بتنفيذ ىذا القرارالذي ينشر في النشرة الرسػمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
  3102 ديسمبر 02 حرر بالجزائر في                                                                                           

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                 
 األستاذ دمحم مباركي                                                                           

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 ممحق بالقرار يتضمن أعضاء المجنة العممية
 الصفة اإلسم والمقب
 رئيس المجنة العممية لقسـ فيزياء المواد برادعي جماؿ
 رئيس القسـ بف رقعة ناصر
 أستاذ التعميـ العالي بوبنيدر فؤاد
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 أستاذ التعميـ العالي بوتكجيرت طارؽ 
 العاليأستاذ التعميـ  كشواف دمحم
 أستاذ محاضر قسـ " أ " عميمي باية

 أستاذ محاضر قسـ " أ " مصباح ساعد
 أستاذ مساعد قسـ " أ " شرفي رابح
 أستاذ مساعد قسـ " أ " غربي شفيق

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 س العمميألعضاء المجم يحدد القائمة اإلسمية 3102ديسمبر 02مؤرخ في  121رقم  قرار
 بجامعة العموم والتكنولوجيا ىواري بومدين لكمية عموم األرض، الجغرافيا والتييئة اإلقميمة

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، 3102سبتمبر  00 الموافق 0222 ذي القعدة 1المؤرخ في  203-02بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
، 0182أوت  08 الموافق 0212 ذي القعدة 30المؤرخ في  301-82المرسوـ التنفيذي رقـ  وبمقتضى -

 ، المعدؿ والمتمـ، -ىواري بومديف-والمتعمق بتنظيـ جامعة العمـو والتكنولوجيا
، 3112 أوت 32 الموافق 0232 جمادى الثانية 32 المؤرخ في 321-12وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 منو،  22الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدؿ والمتمـ، السيما المادة الذي يحدد مياـ 
 والذي، 3102 جانفي 21 الموافق 0222 ربيع األوؿ 08 المؤرخ في 22-02وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
ماي       31ي لكمية عموـ األرض، الجغرافيا والتييئة اإلقميمية بتاريخ وبناء عمى محاضر إجتماع المجمس العمم -

 .3102جواف  31و
 يقـــــــــرر

 جمادى الثانية 32 المؤرخ في 321-12مف المرسـو التنفيذي رقـ  22تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
ىذا القرار إلى تحديد  المعدؿ والمتمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ، 3112 أوت 32 الموافق 0232

القائمة اإلسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية عموـ األرض، الجغرافيا والتييئة اإلقميمية بجامعة 
 العموـ والتكنولوجيا ىواري بومديف.

تحدد القائمة اإلسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية عمـو األرض، الجغرافيا والتييئة اإلقميمية بجامعة  :3المـادة 
 بالجدوؿ الممحق بيذا القرار. -ىواري بومديف -عموـ والتكنولوجياال

ىواري  -ومدير جامعة العموـ والتكنولوجيا والتكويفتكمف مديرة الدراسات لما بعد التدرج والبحث  :2المـادة 
 مي.كل فيما يخصو، بتنفيذ ىذا القرارالذي ينشر في النشرة الرسػمية لمتعميـ العالي والبحث العم -بومديف

  3102 ديسمبر 02 حرر بالجزائر في                                                                                           
  وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                

 األستاذ دمحم مباركي                                                                          
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 ممحق بالقرار يتضمن أعضاء المجمس العممي
 فةالص اإلسم والمقب
 رئيس المجمس العممي لكمية عمـو األرض، الجغرافيا والتييئة اإلقميمية  بودلة عمار

 عميد الكمية وبادي عزيوز
 نائب العميد المكمف لما بعد التدرج والبحث العممي والعالقات الخارجية بف عمي حنفي

 لطمبةنائب العميد المكمف بالدراسات والمسائل المرتبطة با بف تميس عبد الحكيـ
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 رئيس قسـ الجيوفيزياء حامق زىية -بف عيسى
 رئيس قسـ الجيولوجيا تازروت خديجة -قريف 
 رئيس قسـ الجغرافيا وتييئة المحيل بعزيز أماؿ -بركاني

 رئيس المجنة العممية لقسـ الجيولوجيا كولي عمر
 رئيس المجنة العممية لقسـ الجيوفيزياء إدريس مولود
 مجنة العممية لقسـ الجغرافيا وتييئة المحيلرئيس ال زياف محفوظ
 ممثل عف األساتذة ذوي مصف األستاذية  بودلة عمار

 ممثل عف األساتذة ذوي مصف األستاذية  كسراوي مقراف
 ممثل عف األساتذة ذوي مصف األستاذية  بف داود عبد الرحمف
 ممثل عف األساتذة ذوي مصف األستاذية  بوغاشة دمحم صالح

 ممثل عف األساتذة ذوي مصف األستاذية  دمحم شادلي
 ممثل عف األساتذة ذوي مصف األستاذية  رزاز دمحم عبد الصمد
 ممثل عف األساتذة المساعديف قسـ " أ " بف الخزناجي رياض

 ممثل عف األساتذة المساعديف قسـ " أ " فتوس الحسيف
 مسؤوؿ المكتبة مرزوقي بوعالـ
 برمدير مخ قطوش دمحم سعيد
 مدير مخبر آيت والي رشيد

 مدير مخبر جدي دمحم
 مدير مخبر حجيب عمي
 مدير مخبر متوقي رشيد

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ألعضاء المجنة العممية لقسم يحدد القائمة اإلسمية 3102ديسمبر 02مؤرخ في  120رقم  قرار
 بجامعة العموم والتكنولوجيا ىواري بومدين يا والتييئة اإلقميمةالجيولوجيا لكمية عموم األرض، الجغراف

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، 3102سبتمبر  00 الموافق 0222 ذي القعدة 1المؤرخ في  203-02بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
، 0182أوت  08 الموافق 0212 ذي القعدة 30خ في المؤر  301-82وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 ، المعدؿ والمتمـ، -ىواري بومديف–والمتعمق بتنظيـ  جامعة العموـ والتكنولوجيا 
، 3112 أوت 32 الموافق 0232 جمادى الثانية 32 المؤرخ في 321-12وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 منو،  28وسيرىا، المعدؿ والمتمـ، السيما المادة  الذي يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا
 والذي، 3102 جانفي 21 الموافق 0222 ربيع األوؿ 08 المؤرخ في 22-02وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 .3102ماي  01وبناء عمى محضر إجتماع المجنة العممية لقسـ الجيولوجيا بتاريخ  -

 يقـــــــــرر
 جمادى الثانية 32 المؤرخ في 321-12مف المرسـو التنفيذي رقـ  28تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:

المعدؿ والمتمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد ، 3112 أوت 32 الموافق 0232
كمية عموـ األرض، الجغرافيا والتييئة القائمة اإلسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الجيولوجيا ل

 اإلقميمة بجامعة العموـ والتكنولوجيا ىواري بومديف.
تحدد القائمة اإلسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الجيولوجيا لكمية عموـ األرض، الجغرافيا والتييئة  :3المـادة 

 حق بيذا القرار.ىواري بومديف، بالجدوؿ المم-اإلقميمة بجامعة العموـ والتكنولوجيا 
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ومدير جامعة العموـ والتكنولوجيا ىواري بومديف،  والتكويفتكمف مديرة الدراسات لما بعد التدرج والبحث  :2المـادة 
 كل فيما يخصو بتنفيذ ىذا القرارالذي ينشر في النشرة الرسػمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

  3102 ديسمبر 02 حرر بالجزائر في                                                                                           
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                 

 األستاذ دمحم مباركي                                                                          
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ممحق بالقرار يتضمن أعضاء المجنة العممية
 الصفة اإلسم والمقب
 رئيس المجنة العممية لقسـ الجيولوجيا  كولي عمر

 رئيس القسـ قريف تازروت خديجة
 أستاذ التعميـ العالي كسراوي مقراف

 أستاذ التعميـ العالي بوطالب عبد الحق
 أستاذ محاضر قسـ " أ " عتروف فريد

 أستاذ محاضر قسـ " أ " بف داود عبد الرحماف
 أستاذ مساعد قسـ " أ " فتوس الحسيف

 أستاذ مساعد قسـ " أ " بف الخزناجي رياض
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم  3102ديسمبر 02مؤرخ في  123رقم  قرار
 ىواري بومدين -الجيوفيزياء لكمية عموم األرض، الجغرافيا والتييئة اإلقميمة بجامعة العموم والتكنولوجيا

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، 3102سبتمبر  00 الموافق 0222 ذي القعدة 1المؤرخ في  203-02ئاسي رقـ بمقتضى المرسوـ الر  -

 والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
، 0182أوت  08 الموافق 0212 ذي القعدة 30المؤرخ في  301-82وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 ىواري بومديف، المعدؿ والمتمـ، -والمتعمق بتنظيـ جامعة العمـو والتكنولوجيا
، 3112 أوت 32 الموافق 0232 جمادى الثانية 32 المؤرخ في 321-12بمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ و  -

 منو،  28الذي يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدؿ والمتمـ، السيما المادة 
 والذي، 3102 جانفي 21 الموافق 0222 ربيع األوؿ 08 المؤرخ في 22-02وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 .3102ماي  01وبناء عمى محضر إجتماع المجنة العممية لقسـ الجيوفيزياء بتاريخ  -

 يقـــــــــرر
 جمادى الثانية 32 المؤرخ في 321-12مف المرسـو التنفيذي رقـ  28تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:

المعدؿ والمتمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد ، 3112 أوت 32 الموافق 0232
القائمة اإلسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الجيوفيزياء لكمية عموـ األرض، الجغرافيا والتييئة اإلقميمة 

 بجامعة العموـ والتكنولوجيا ىواري بومديف.
عضاء المجنة العممية لقسـ الجيوفيزياء لكمية عمـو األرض، الجغرافيا والتييئة تحدد القائمة اإلسمية أل: 3المـادة 

 اإلقميمة بجامعة العموـ والتكنولوجيا ىواري بومديف، بالجدوؿ الممحق بيذا القرار.
ديف، ومدير جامعة العموـ والتكنولوجيا ىواري بوم والتكويفتكمف مديرة الدراسات لما بعد التدرج والبحث  :2المـادة 

 كل فيما يخصو بتنفيذ ىذا القرارالذي ينشر في النشرة الرسػمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
  3102 ديسمبر 02 حرر بالجزائر في                                                                                           

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                 
 األستاذ دمحم مباركي                                                                          

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 ممحق بالقرار يتضمن أعضاء المجنة العممية
 الصفة اإلسم والمقب
 رئيس المجنة العممية لقسـ الجيوفيزياء إدريس مولود
 رئيس القسـ حامق زىية -بف عيسى
 أستاذ التعميـ العالي حمودي دمحم

 أستاذ التعميـ العالي عمار بودلة
 أستاذ التعميـ العالي زورار نعيمة

 أستاذ محاضر قسـ " أ " يحيات ياسمينة
 أستاذ محاضر قسـ " أ " بشكيت دمحم أميف
 أستاذ مساعد قسـ " أ " خمداوي فاطمة
 أستاذ مساعد قسـ " أ " سماعي صادؽ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم الجغرافيا  3102ديسمبر 02مؤرخ في  122رقم  قرار
 وتييئة المحيط لكمية عموم األرض، الجغرافيا والتييئة اإلقميمة بجامعة العموم والتكنولوجيا ىواري بومدين

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، 3102سبتمبر  00 الموافق 0222 ذي القعدة 1المؤرخ في  203-02سوـ الرئاسي رقـ بمقتضى المر  -

 والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
، 0182أوت  08 الموافق 0212 ذي القعدة 30المؤرخ في  301-82وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 متمـ، ىواري بومديف، المعدؿ وال-والمتعمق بتنظيـ  جامعة العموـ والتكنولوجيا
، 3112 أوت 32 الموافق 0232 جمادى الثانية 32 المؤرخ في 321-12وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 منو،  28الذي يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدؿ والمتمـ، السيما المادة 
الذي ، 3102 جانفي 21 لموافقا 0222 ربيع األوؿ 08 المؤرخ في 22-02وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 .3102ماي  01وبناءا عمى محضر إجتماع المجنة العممية لقسـ الجغرافيا وتييئة المحيل بتاريخ  -

 

 يقـــــــــرر
 

 جمادى الثانية 32 يالمؤرخ ف 321-12مف المرسـو التنفيذي رقـ  28تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
المعدؿ والمتمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد  ،3112 أوت 32 الموافق 0232

القائمة اإلسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الجغرافيا وتييئة المحيل لكمية عموـ األرض، الجغرافيا 
 والتييئة اإلقميمة بجامعة العموـ والتكنولوجيا ىواري بومديف.

تحدد القائمة اإلسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الجغرافيا وتييئة المحيل لكمية عمـو األرض،  :3المـادة 
 الجغرافيا والتييئة اإلقميمة بجامعة العموـ والتكنولوجيا ىواري بومديف، بالجدوؿ الممحق بيذا القرار.

ىواري  -ومدير جامعة العموـ والتكنولوجيا كويفوالتتكمف مديرة الدراسات لما بعد التدرج والبحث  :2المـادة 
 بومديف، كل فيما يخصو، بتنفيذ ىذا القرارالذي ينشر في النشرة الرسػمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

  3102 برديسم 02 حرر بالجزائر في                                                                                           
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                 

 األستاذ دمحم مباركي                                                                          
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 ممحق بالقرار يتضمن أعضاء المجنة العممية
 الصفة اإلسم والمقب
 رئيس المجنة العممية لقسـ الجغرافيا وتييئة المحيل زياف محفوظ

 رئيس القسـ بركاني بعزيز أماؿ
 يـ العاليأستاذ التعم شادلي دمحم

 أستاذ التعميـ العالي قطوش دمحم سعيد
 أستاذ التعميـ العالي بمعباس مسعود
 أستاذ التعميـ العالي حجيب عمي

 أستاذ محاضر قسـ " أ " رزاز دمحم عبد الصمد
 أستاذ مساعد قسـ " أ " شيياني عمر

 أستاذ مساعد قسـ " أ " تشكاؿ أحمد صغير
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  3103ماي  32المؤرخ في  021يتمم القرار رقم  3102ديسمبر  02مؤرخ في  122رقم  قرار
 والتكنولوجيا لدى المركز الجامعي بعين تيموشنت والمتضمن إنشاء األقسام المكونة لمعيد العموم

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، 3102سبتمبر  00 الموافق 0222 ذي القعدة 1المؤرخ في  203-02بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
، الذي يحدد 3111أوت  07 الموافق 0237 رجب 00المؤرخ في  311-11وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 منو، 21مياـ المركز الجامعي والقواعد الخاصة بتنظيمو وسيره، ال سيما المادة 
والمتضمف ، 3118يوليو 1 الموافق 0231 رجب 7المؤرخ في  311-18المرسوـ التنفيذي رقـ  وبمقتضى -

 إنشاء مركز جامعي بعيف تيموشنت،
، الذي 3102جانفي  21الموافق  0222ربيع األوؿ  08المؤرخ في  22-02وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
، والمتضمف إنشاء األقساـ المكونة لمعيد العمـو 3103ماي  32المؤرخ في  021ضى القرار رقـ وبمقت -

 والتكنولوجيا لدى المركز الجامعي بعيف تيموشنت.
  يقـــــــــرر

 ، والمذكور أعاله، كما يأتي:3103ماي  32المؤرخ في  021مف القرار رقـ  3: تتمـ المادة المادة األولى
 األقساـ التالية: -المركز الجامعي بعيف تيموشنت -شأ لدى معيد العموـ والتكنولوجيا ين :3"المـادة 
 قسـ اليندسة المدنية، -

 قسـ اليندسة الميكانيكية، -

 قسـ اليندسة الكيربائية، -

 قسـ ىندسة الماء والمحيل، -

 قسـ الرياضيات واإلعالـ انلي، -

 قسـ عمـو المادة ". -
لمدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير المركز الجامعي بعيف تيموشنت، : يكمف كل مف السادة ا 3المــادة 

 كل فيما يخصو، بتنفيذ ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسػمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
  3102 ديسمبر 02 حرر بالجزائر في                                                                                           

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                 
 األستاذ دمحم مباركي                                                                          
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 3103ماي  32المؤرخ في  023يتمم القرار رقم  3102ديسمبر  02مؤرخ في  121رقم  قرار
 والمتضمن إنشاء األقسام المكونة لمعيد العموم اإلقتصادية والتجارية وعموم التسيير

 لدى المركز الجامعي بعين تيموشنت 
 

 عالي والبحث العممي،إن وزير التعميم ال
، 3102سبتمبر  00 الموافق 0222 ذي القعدة 1المؤرخ في  203-02بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
، الذي يحدد 3111أوت  07 الموافق 0237 رجب 00المؤرخ في  311-11وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 منو، 21اصة بتنظيمو وسيره، السيما المادة مياـ المركز الجامعي والقواعد الخ
والمتضمف ، 3118 يوليو 1 الموافق 0231 رجب 7 المؤرخ في 311-18وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 إنشاء مركز جامعي بعيف تيموشنت،
، الذي 3102جانفي  21الموافق  0222ربيع األوؿ  08المؤرخ في  22-02وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي، يحدد
، والمتضمف إنشاء األقساـ المكونة لمعيد العمـو 3103ماي  32المؤرخ في  023وبمقتضى القرار رقـ  -

 اإلقتصادية والتجارية وعموـ التسيير لدى المركز الجامعي بعيف تيموشنت.
 يقـــــــــرر

 ، والمذكور أعاله، كما يأتي :3103ماي  32المؤرخ في  023قـ مف القرار ر  3: تتمـ المادة المادة األولى
المركز الجامعي بعيف  -: ينشأ لدى معيد العموـ اإلقتصادية والتجارية وعموـ التسيير 3"المػادة 
 األقساـ التالية : -تيموشنت
 قسـ العمـو اإلقتصادية، -

 قسـ عمـو التسيير، -

 قسـ الحقوؽ". -

ة المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير المركز الجامعي بعيف تيموشنت، كل يكمف كل مف الساد :3المــادة 
 فيما يخصو، بتنفيذ ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسػمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

  3102 ديسمبر 02 حرر بالجزائر في                                                                                           
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                 

 ركياألستاذ دمحم مبا                                                                          
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 3103ماي  32المؤرخ في  020يعدؿ ويتمـ القرار رقـ  3102ديسمبر  02مؤرخ في  127رقـ  قرار
 والمتضمف إنشاء األقساـ المكونة لمعيد انداب والمغات لدى المركز الجامعي بعيف تيموشنت

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، 3102سبتمبر  00 الموافق 0222 ذي القعدة 1المؤرخ في  203-02بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
، الذي يحدد 3111أوت  07 الموافق 0237 رجب 00المؤرخ في  311-11وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 منو، 21السيما المادة مياـ المركز الجامعي والقواعد الخاصة بتنظيمو وسيره، 
والمتضمف ، 3118 يوليو 1 الموافق 0231 رجب 7 المؤرخ في 311-18وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 إنشاء مركز جامعي بعيف تيموشنت،
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، الذي 3102جانفي  21الموافق  0222ربيع األوؿ  08المؤرخ في  22-02وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 يـ العالي والبحث العممي،يحدد صالحيات وزير التعم

، والمتضمف إنشاء األقساـ المكونة لمعيد انداب 3103ماي  32المؤرخ في  020وبمقتضى القرار رقـ  -
 والمغات لدى المركز الجامعي بعيف تيموشنت.

 يقـــــــــرر
عاله، كما ، والمذكور أ 3103ماي  32المؤرخ في  020مف القرار رقـ  3تعدؿ وتتمـ المادة  المادة األولى:

 يأتي: 
 األقساـ التالية: -المركز الجامعي بعيف تيموشنت -: ينشأ لدى معيد انداب والمغات 3المـادة "

 قسـ المغة واألدب العربي، -

 قسـ انداب والمغة الفرنسية، -

 قسـ انداب والمغة اإلنجميزية". -
ييف ومدير المركز الجامعي بعيف تيموشنت، كل : يكمف كل مف السادة المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العال 3المػػادة 

 فيما يخصو، بتنفيذ ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسػمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
  3102 ديسمبر 02 حرر بالجزائر في                                                                                           
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 ـ يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء3102ديسمبر  01مؤرخ في  122رقم  قرار
 مجمس إدارة   المركز الجامعي بعين تيموشنت

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، 3102سبتمبر  00 الموافق 0222 ذي القعدة 1المؤرخ في  203-02بمقتضى المرسـو الرئاسي رقـ  -

 ف أعضاء الحكومة،والمتضمف تعيي
، الذي يحدد 3111أوت  07 الموافق 0237 رجب 00المؤرخ في  311-11وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 منو، 01و 1مياـ المركز الجامعي والقواعد الخاصة بتنظيمو وسيره، السيما المادتاف 
والمتضمف ، 3118 يوليو 1 الموافق 0231 رجب 7 المؤرخ في 311-18وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 منو، 3إنشاء مركز جامعي بعيف تيموشنت، السيما المادة 
، الذي 3102جانفي  21الموافق  0222ربيع األوؿ  08المؤرخ في  22-02وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 

 يقـــــــــرر
 

 0237 رجب 00 المؤرخ في 311-11مف المرسوـ التنفيذي رقـ  01ادة تطبيقا ألحكاـ الم المادة األولى:
والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد القائمة اإلسمية ألعضاء  ،3111 أوت 07 الموافق

 مجمس إدارة المركز الجامعي بعيف تيموشنت.
تيموشنت في الجدوؿ الممحق ليذا  تحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس إدارة المركز الجامعي بعيف :3المــادة 

 القرار.
  ينشر ىذا القرار في النشرة الرسػمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. :2المـادة 
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 قائمة أعضاء مجمس إدارة المركز الجامعي بعين تيموشنت
 :األعضاء المعينون  -1

 القطاع الصفة اإلسم والمقب
 ممثل الوزير المكمف بالتعميـ العالي و البحث العممي رئيس فاتح منصور خوجة -
 المكمف بالماليةممثل الوزير  عضو عثماني جماؿ -
 ممثل الوزير المكمف بالتربية الوطنية عضو بشالغـ يحي -
 ممثل الوزير المكمف بالتكويف والتعميـ المينييف عضو مصطفاوي قويدر -
 ممثل السمطة المكمفة بالوظيفة العمومية عضو فالح ناصر -
 اف اإلجتماعي ممثل الوزير المكمف بالعمل والتشغيل والضم عضو عاصمي عبد المطيف -
 ممثل الوزير المكمف بالتجارة عضو بمعربي أحمد -
 ممثل الوزير المكمف بالتنمية الصناعية وترقية اإلستثمار عضو خمدوف عبد الرحيـ -
 ممثل الوزير المكمف بالثقافة عضو مودع أحمد -
 ممثل الوزير المكمف بالموارد المائية عضو ىامل مراد -
 ممثمة الوالي وعض كرفاح مختارية -

 

 :األعضاء المنتخبون  -2
 الييئة الصفة اإلسم والمقب

 ممثل منتخب عف األساتذة لمعيد العمـو والتكنولوجيا عضو مازوز دمحم -
 ممثل منتخب عف األساتذة لمعيد انداب والمغات عضو منقور عبد الجميل -
 إلقتصادية والتجارية وعمـو التسييرممثل منتخب عف األساتذة لمعيد العمـو ا عضو عشوي نصر الديف -
 ممثل منتخب عف سمؾ األساتذة المساعديف عضو كرـو موفق -
 ممثل منتخب عف سمؾ األساتذة المساعديف عضو بف شريف قدور -
 ممثل منتخب عف الموظفيف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات عضو سمطاني العربي -
 لموظفيف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدماتممثل منتخب عف ا عضو مغربي دمحم -
 ممثل منتخب عف الطمبة عضو غراب دمحم -
 ممثل منتخب عف الطمبة عضو بمغراس كماؿ -

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 3111جويمية  مؤرخ في أول 018يعدل القرار رقم  3102ديسمبر  01مؤرخ في  128رقم  قرار
  بجامعة بومرداس  3101-3111أىيل الميسانس المفتوحة بعنوان السنة الجامعية المتضمن ت

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، 3102سبتمبر  00 الموافق 0222 ذي القعدة 1المؤرخ في  203-02بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
والمتضمف  ،0118 جواف 3الموافق  0201 صفر 2المؤرخ في  081-18وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 إنشاء جامعة بومرداس، المعدؿ والمتمـ،
، الذي 3102جانفي  21الموافق  0222ربيع األوؿ  08المؤرخ في  22-02وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
والمتضمف تأىيل الميسانس المفتوحة بعنواف السنة  ،3111جويمية  مؤرخ في أوؿ 018وبمقتضى القرار رقـ  -

 بجامعة بومرداس.  3101-3111الجامعية 
 يقـــــــــرر

المتضمف تأىيل  ،3111جويمية  مؤرخ في أوؿ 018ييدؼ ىذا القرار إلى تعديل ممحق القرار رقـ  المادة األولى:
 بجامعة بومرداس.  3101-3111امعية الميسانس المفتوحة بعنواف السنة الج
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 والمذكور أعاله، عمى النحو التالي: ،3111مؤرخ في أوؿ جويمية  018يعدؿ ممحق القرار رقـ  :3المــادة 
 طبيعة التخصص الفرع الميدان

 محروقات عمـو وتكنولوجيا

 أ ىندسة المحروقات : حفرة آبار المحروقات
 أ تىندسة المحروقات : إنتاج المحروقا
 أ آلية الطرائق الصناعية : تحكـ آلي

 أ إقتصاد المحروقات : اإلقتصاد البترولي
 أ ىندسة كيربائية : كيرباء صناعية

 أ جيوفيزياء : جيوفيزياء زلزالية
 أ ىندسة ميكانيكية : تركيبات طاقوية لممحروقات
 أ ىندسة ميكانيكية : ميكانيكا الورشات البترولية

 أ ىندسة ميكانيكية : ميكانيكا الوحدات البتروكيمياوية
 أ ىندسة ميكانيكية : نقل المحروقات

 أ عمـو جيولوجية مطبقة : موارد معدنية وطاقوية
 أ ىندسة الطرائق

 أ عمـو وتقنيات المواد ىندسة الطرائق
 ..............................."........................ الباقي بدوف تغيير ........"..................

يكمف كل مف السادة المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومديرة جامعة بومرداس، كل فيما يخصو،  :2المـادة 
 بتنفيذ ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسػمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
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  3103أكتوبر  مؤرخ في أول 312يعدل القرار رقم  3102ديسمبر  01مؤرخ في  121رقم  قرار
 ة بومرداس بجامع  3102-3103المتضمن تأىيل الماستر المفتوحة بعنوان السنة الجامعية 

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، 3102سبتمبر  00 الموافق 0222 ذي القعدة 1المؤرخ في  203-02بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
والمتضمف  ،0118 جواف 3 الموافق 0201 صفر 2 المؤرخ في 081-18وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 ء جامعة بومرداس، المعدؿ والمتمـ،إنشا
، الذي 3102جانفي  21الموافق  0222ربيع األوؿ  08المؤرخ في  22-02وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
اف السنة والمتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنو  ،3103أكتوبر مؤرخ في أوؿ 312وبمقتضى القرار رقـ  -

 بجامعة بومرداس.  3102-3103الجامعية 
 يقـــــــــرر

المتضمف تأىيل ، 3103أكتوبر مؤرخ في أوؿ 312ييدؼ ىذا القرار إلى تعديل ممحق القرار رقـ  المادة األولى:
 بجامعة بومرداس. 3102-3103الماستر المفتوحة بعنواف السنة الجامعية 

 :والمذكور أعاله، عمى النحو التالي، 3103أكتوبر مؤرخ في أوؿ 312يعدؿ ممحق القرار رقـ  :3المــادة 
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 طبيعة التخصص الفرع الميدان

 محروقات عمـو وتكنولوجيا

 أ ىندسة كيربائية : كيرباء صناعية
 أ ىندسة كيربائية : تحكـ آلي
 أ ىندسة الطرائق: تكرير

 أ المحروقات ىندسة الطرائق: ىندسة البيئة مطبقة عمى
 أ ىندسة الطرائق: تكنولوجيا بتروكيمياء

 أ ىندسة الطرائق: أمف صناعي
 أ ىندسة بترولية : إنتاج المحروقات

 أ إقتصاد المحروقات
 أ جيولوجيا بترولية
 أ تنقيب انبار

 أ نقل وتوزيع المحروقات
 ـ ميكانيؾ الورشات البترولية
 ـ ميائيةميكانيؾ الوحدات البيتروكي
 أ جيوفيزياء نفطية

 أ ميكانيؾ وصيانة صناعية ىندسة الصيانة
 ..............................."................ الباقي بدوف تغيير ................"..................

ومرداس، كل فيما يخصو، : يكمف كل مف السادة المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومديرة جامعة ب2المـادة 
 بتنفيذ ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسػمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
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 3102فيفري  37المؤرخ في  003يعدل القرار رقم  3102ديسمبر 01في مؤرخ  181رقم  قرار
 الذي يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس إدارة المدرسة الوطنية المتعددة التقنيات بوىران، المعدل

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، 3102سبتمبر  00 موافقال 0222 ذي القعدة 1المؤرخ في  203-02بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
، 3111ديسمبر  31 الموافق 0237 ذي القعدة 32المؤرخ في  111-11وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 منو، 01الذي يحدد مياـ المدرسة خارج الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، السيما المادة 
، 3103أكتوبر  31 الموافق 0222 ذي الحجة 02المؤرخ في  227-03رقـ وبمقتضى المرسوـ التنفيذي  -

والمتضمف تغيير تسمية المدرسة العميا ألساتذة التعميـ التكنولوجي بوىراف إلى مدرسة وطنية متعددة التقنيات 
 بوىراف،

، الذي 3102جانفي  21الموافق  0222ربيع األوؿ  08المؤرخ في  22-02وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،

، الذي يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس إدارة 3102فيفري  37المؤرخ في  003وبمقتضى القرار رقـ  -
 المدرسة الوطنية متعددة التقنيات بوىراف، المعدؿ.

 يقـــــــــرر
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، المعدؿ، والمذكور أعاله، 3102فيفري  37المؤرخ في  003يعدؿ الجدوؿ الممحق بالقرار رقـ  المادة األولى:
 كما ىو محدد في الجدوؿ الممحق بيذا القرار.

 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسػمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. :3المـادة 
  3102 ديسمبر 01 حرر بالجزائر في                                                                                           

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                 
 مباركياألستاذ دمحم                                                                           

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 قائمة أعضاء مجمس إدارة المدرسة الوطنية المتعددة التقنيات بوىران
 :األعضاء المعينون  -1

 القطاع الصفة اإلسم والمقب
 ممثل الوزير المكمف بالتعميـ العالي والبحث العممي رئيس شاىد لعربي -
 ممثمة الوزير المكمف بالمالية عضو زبوج دمحم -
 ممثمة الوزير المكمف بالتربية الوطنية عضو قميل أحمد -
 ممثل الوزير المكمف بالتكويف والتعميـ المينييف عضو بف حواشي عبد القادر -
 ممثمة السمطة المكمفة بالوظيفة العمومية عضو ثابتي )ـ( خميفي توىامي قمرة -
 ممثل الوزير المكمف بالتنمية الصناعية وترقية اإلستثمار عضو د الرحيـخمدوف عب -
 ممثمة الوزير المكمف باألشغاؿ العمومية عضو بممقداد جميمة -
 ممثل الوزير المكمف بالموارد المائية عضو سعيدي عبد الكريـ -
 ممثل الوزير المكمف بالطاقة والمناجـ عضو اوشاف مجيد -
 ممثل الوزير المكمف بالسكف والعمراف والمدينة عضو واضح أحمد -
صالح المستشفيات عضو قصاب غوؿ عبد القادر -  ممثل الوزير المكمف بالصحة والسكاف وا 

 

 ..............................."................ الباقي بدوف تغيير ................"..................
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  3111أكتوبر 31مؤرخ في  007يعدل ويتمم المقرر رقم  3102ديسمبر  01مؤرخ في  180رقم  قرار
 المحدد لقائمة مؤسسات التعميم العالي المؤىمة لضمان تكوينات عميا لنيل 

 3117-3111شيادة الميسانس " نظام جديد " لمسنة الجامعية 
 

 ث العممي،إن وزير التعميم العالي والبح
، 3102سبتمبر  00 الموافق 0222 ذي القعدة 1المؤرخ في  203-02بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
والمتعمق ، 0182أوت  08الموافق  0212 ذي القعدة 30المؤرخ في  303-82وبمقتضى المرسوـ رقـ  -

 المعدؿ والمتمـ، بتنظيـ جامعة وىراف لمعموـ والتكنولوجيا وسيرىا،
، الذي 3102جانفي  21الموافق  0222ربيع األوؿ  08المؤرخ في  22-02وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
المحدد لقائمة مؤسسات التعميـ العالي المؤىمة  ،3111أكتوبر 31مؤرخ في  007وبمقتضى المقرر رقـ  -

 .3117-3111ينات عميا لنيل شيادة الميسانس " نظاـ جديد " لمسنة الجامعية لضماف تكو 
 يقـــــــــرر
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المحدد  3111أكتوبر 31مؤرخ في  007ييدؼ ىذا القرار إلى تعديل وتتميـ ممحق المقرر رقـ  المادة األولى:
"نظاـ جديد" لمسنة  لقائمة مؤسسات التعميـ العالي المؤىمة لضماف تكوينات عميا لنيل شيادة الميسانس

 .3117-3111الجامعية 
 والمذكػور أعاله، عمى النحو التالي: ،3111أكتوبر  31مؤرخ في  007يعدؿ ويتمـ ممػحػػػق القرار رقـ  :3المــادة 

 طبيعة التخصص الفرع الميدان
 
 
 

 عمـو وتكنولوجيا

 أ أنظمة إلكتروطاقوية إلكتروتقني
 
 

 ىندسة ميكانيكية

نظمة التسيير السفف البحرية وانالت إعالـ آلي وأ
 اإلضافية )ممحقات(

 أ

 أ إعالـ آلي وىيدروديناميكية السفف البحرية
 أ ميكاترونيؾ

 أ اجية وا عالـ آلي صناعيتإن
 أ ىندسة حرارية وطاقوية

 .................".............................. الباقي بدوف تغيير ................"..................
يكمف كل مف السادة المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومديرة جامعة وىراف لمعمـو والتكنولوجيا، كل  :2المـادة 

 فيما يخصو، بتنفيذ ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسػمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
  3102 ديسمبر 01 حرر بالجزائر في                                                                                           

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                 
 األستاذ دمحم مباركي                                                                          
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 3100سبتمبر  2 مؤرخ في 120يعدل ويتمم القرار رقم  3102ديسمبر  01مؤرخ في  183رقم  قرار
 ة تبسة بجامع  3103-3100المتضمن تأىيل الميسانس المفتوحة بعنوان السنة الجامعية 

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، 3102سػػػػبتمبر  00 الموافػػػػق 0222 ذي القعػػػػدة 1المػػػػؤرخ فػػػػي  203-02بمقتضػػػػى المرسػػػػـو الرئاسػػػػي رقػػػػـ  -

 والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
والمتضػػمف  ،3111 جػػانفي 2الموافػػق  0221 محػػـر 2 المػػؤرخ فػػي 18-11وبمقتضػػى المرسػػـو التنفيػػذي رقػػـ  -

 جامعة تبسة،إنشاء 
، 3102جػػػانفي  21الموافػػػق  0222ربيػػػع األوؿ  08المػػػؤرخ فػػػي  22-02وبمقتضػػػى المرسػػػـو التنفيػػػذي رقػػػـ  -

 والذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
والمتضػػػمف تأىيػػػل الميسػػػانس المفتوحػػػة بعنػػػواف السػػػنة  ،3100سػػػبتمبر 2مػػػؤرخ فػػػي  120وبمقتضػػػى القػػػرار رقػػػـ  -

 بجامعة تبسة. 3103-3100الجامعية 
 يقـــــــــرر

المتضمف  ،3100سبتمبر 2مؤرخ في  120ييدؼ ىذا القرار إلى تعديل وتتميـ ممحق القرار رقـ  المادة األولى:
 بجامعة تبسة. 3103-3100تأىيل الميسانس المفتوحة بعنواف السنة الجامعية 

والمذكور أعاله، عمى النحو            ، 3100تمبرسب 2مؤرخ في  120يعدؿ ويتمـ ممحق القرار رقـ  :3المــادة 
 التالي:

 طبيعة التخصص الفرع الميداف
 أ تدقيق ومراقبة التسيير عمـو التسيير عمـو إقتصادية، تسيير وعمـو تجارية
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 ............................"................ الباقي بدوف تغيير ................"..................
يكمف كل مف السادة المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة تبسة، كل فيما يخصو، بتنفيذ  :2لمـادة ا

 ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسػمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
  3102 ديسمبر 01 حرر بالجزائر في                                                                                           

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                 
 دمحم مباركي األستاذ                                                                          
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 3111جويمية  مؤرخ في أول 312يعدل ويتمم القرار رقم  3102ديسمبر  01مؤرخ في  182رقم  قرار
 بجامعة تبسة  3101-3111المتضمن تأىيل الماستر المفتوحة بعنوان السنة الجامعية 

 

 مي،إن وزير التعميم العالي والبحث العم
، 3102سبتمبر  00 الموافق 0222 ذي القعدة 1المؤرخ في  203-02بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
والمتضمف  ،3111 جانفي 2 الموافق 0221 محـر 2 المؤرخ في 18-11وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 إنشاء جامعة تبسة،
، الذي 3102جانفي  21الموافق  0222ربيع األوؿ  08المؤرخ في  22-02وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
والمتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنة  ،3111مؤرخ في أوؿ جويمية  312وبمقتضى القرار رقـ  -

 بجامعة تبسة. 3101-3111الجامعية 
 يقـــــــــرر

، 3111جويمية  مؤرخ في أوؿ 312ييدؼ ىذا القرار إلى تعديل وتتميـ ممحق القرار رقـ  ألولى:المادة ا
 بجامعة تبسة. 3101-3111المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنة الجامعية 

 لتالي:والمذكور أعاله، عمى النحو ا ،3111جويمية  مؤرخ في أوؿ 312يعدؿ ويتمـ ممحق القرار رقـ  :3المــادة 
 

 طبيعة التخصص الفرع الميدان
 أ تدقيق ومراقبة التسيير إعالـ آلي رياضيات وا عالـ آلي

 عمـو بيولوجية عمـو الطبيعة والحياة
 أ كيمياء حيوية وبيولوجيا جزئية

 أ عمـ التسمـ: المواد خارج عضوية واألخطار التسممية
 ............................".تغيير ................ ............... الباقي بدوف "..................

يكمف كل مف السادة المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة تبسة، كل فيما يخصو، بتنفيذ  :2المػادة 
 ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسػمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

  3102 ديسمبر 01 حرر بالجزائر في                                                                                           
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                 

 األستاذ دمحم مباركي                                                                          
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 3111جويمية  مؤرخ في أول 022يعدل ويتمم القرار رقم  3102ديسمبر  01مؤرخ في  182رقم  قرار
 بجامعة تبسة   3101-3111الجامعية المتضمن تأىيل الميسانس المفتوحة بعنوان السنة 

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، 3102سبتمبر  00 الموافق 0222 ذي القعدة 1المؤرخ في  203-02بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
والمتضمف  ،3111 نفيجا 2 الموافق 0221 محـر 2 المؤرخ في 18-11وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 إنشاء جامعة تبسة،
، الذي 3102جانفي  21الموافق  0222ربيع األوؿ  08المؤرخ في  22-02وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
ة بعنواف السنة والمتضمف تأىيل الميسانس المفتوح ،3111جويمية  مؤرخ في أوؿ 022وبمقتضى القرار رقـ  -

 بجامعة تبسة. 3101-3111الجامعية 
 يقـــــــــرر

 ،3111جويمية  مؤرخ في أوؿ 022ييدؼ ىذا القرار إلى تعديل وتتميـ ممحق القرار رقـ  المادة األولى:
 بجامعة تبسة. 3101-3111والمتضمف تأىيل الميسانس المفتوحة بعنواف السنة الجامعية 

 والمذكور أعاله، عمى النحو التالي: ،3111جويمية  مؤرخ في أوؿ 022محق القرار رقـ يعدؿ ويتمـ م :3المــادة 
 طبيعة التخصص الفرع الميدان 

 أ ميكروبيولوجيا تطبيقية عمـو بيولوجية عمـو الطبيعة والحياة
 

 ........."................................... الباقي بدوف تغيير ................"..................
: يكمف كل مف السادة المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة تبسة، كل فيما يخصو، بتنفيذ 2المـادة 

 ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسػمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
  3102 ديسمبر 01 حرر بالجزائر في                                                                                           

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                 
 األستاذ دمحم مباركي                                                                          

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 3111ماي  7مؤرخ في  81يعدل ويتمم القرار رقم  3102ديسمبر  01مؤرخ في  181رقم  قرار
 بجامعة تبسة  3111-3118المتضمن تأىيل الميسانس المفتوحة بعنوان السنة الجامعية 

 

 بحث العممي،إن وزير التعميم العالي وال
، 3102سبتمبر  00 الموافق 0222 ذي القعدة 1المؤرخ في  203-02بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
والمتضمف  ،3111 جانفي 2 الموافق 0221 محـر 2 المؤرخ في 18-11وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 إنشاء جامعة تبسة،
، 3102جانفي  21الموافق  0222ربيع األوؿ  08المؤرخ في  22-02ي رقـ وبمقتضى المرسوـ التنفيذ -

 والذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
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والمتضمف تأىيل الميسانس المفتوحة بعنواف السنة الجامعية  ،3111ماي  7مؤرخ في  81وبمقتضى القرار رقـ  -
 بجامعة تبسة.  3118-3111

 يقـــــــــرر
والمتضمف تأىيل  ،3111ماي  7مؤرخ في  81ييدؼ ىذا القرار إلى تعديل ممحق القرار رقـ  ادة األولى:الم

 بجامعة تبسة.  3111-3118الميسانس المفتوحة بعنواف السنة الجامعية 
 والمذكور أعاله، عمى النحو التالي: ،3111ماي  7مؤرخ في  81يعدؿ ممحق القرار رقـ  :3المــادة 

 طبيعة التخصص فرعال الميدان
 أ كيمياء حيوية وبيولوجيا جزيئية عمـو بيولوجية عمـو الطبيعة والحياة
 أ قانوف جنائي حقوؽ  حقوؽ وعمـو سياسية
 ............................"................ الباقي بدوف تغيير ................"..................

دير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة تبسة، كل فيما يخصو، بتنفيذ يكمف كل مف السادة الم :2المـادة 
 ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسػمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

  3102 ديسمبر 01 حرر بالجزائر في                                                                                           
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                 

 األستاذ دمحم مباركي                                                                          
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 3102جوان  2مؤرخ في  282يعدل ويتمم القرار رقم  3102ديسمبر  01مؤرخ في  187رقم  قرار
 3المتضمن إلحاق ماستر مؤىمة بعنوان جامعة البميدة إلى البميدة 

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، 3102سبتمبر  00 الموافق 0222 ذي القعدة 1مؤرخ في ال 203-02بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
، الذي 3102جانفي  21الموافق  0222ربيع األوؿ  08المؤرخ في  22-02وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 ، 3102أفريل  01الموافق  0222 جمادى الثانية 2لمؤرخ في ا 073-02وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 ،3والمتضمف إنشاء جامعة البميدة 
والمتضمف إلحاؽ ماستر مؤىمة بعنواف جامعة البميدة إلى  ،3102جواف  2مؤرخ في  282وبمقتضى القرار رقـ  -

 .3البميدة 
 يقـــــــــرر

المتضمف إلحاؽ  ،3102جواف  2مؤرخ في  282رار رقـ ييدؼ ىذا القرار إلى تعديل ممحق الق المادة األولى:
 .3ماستر مؤىمة بعنواف جامعة البميدة إلى البميدة 

 والمذكور أعاله، عمى النحو التالي: ،3102جواف  2مؤرخ في  282يعدؿ ويتمـ ممحق القرار رقـ  :3المــادة 
 

 طبيعة التخصص الفرع الميدان
جتماعية  أ عمـ اإلجتماع : عمـ إجتماع العنف وعمـ العقوبات يةعمـو إجتماع عمـو إنسانية وا 

 

 ............................"................ الباقي بدوف تغيير ................"..................
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و، ، كل فيما يخص3يكمف كل مف السادة المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة البميدة  :2المـادة 
 بتنفيذ ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسػمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

  3102 ديسمبر 01 حرر بالجزائر في                                                                                           
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                 

 األستاذ دمحم مباركي                                                                          
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 3100سبتمبر 2مؤرخ في  171عدل ويتمم القرار رقم ي 3102ديسمبر  01مؤرخ في  182رقم  قرار
 بجامعة بسكرة 3103-3100المتضمن تأىيل الماستر المفتوحة بعنوان السنة الجامعية 

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، 3102سبتمبر  00 الموافق 0222 ذي القعدة 1المؤرخ في  203-02بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 عييف أعضاء الحكومة،والمتضمف ت
  ،0118جويمية  2الموافق  0201 ربيع األوؿ 02المؤرخ في  301-18وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 والمتضمف إنشاء جامعة بسكرة، المعدؿ والمتمـ،
، الذي 3102جانفي  21الموافق  0222ربيع األوؿ  08المؤرخ في  22-02وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 ت وزير التعميـ العالي والبحث العممي،يحدد صالحيا
والمتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنة  ،3100سبتمبر 2مؤرخ في  171وبمقتضى القرار رقـ  -

 بجامعة بسكرة.  3103-3100الجامعية 
 يقـــــــــرر

والمتضمف  ،3100مبرسبت 2مؤرخ في  171ييدؼ ىذا القرار إلى تعديل وتتميـ ممحق القرار رقـ  المادة األولى:
 بجامعة بسكرة. 3103-3100تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنة الجامعية 

 والمذكور أعاله، عمى النحو التالي: ،3100سبتمبر 2مؤرخ في  171يعدؿ ويتمـ ممحق القرار رقـ  :3المــادة 
 

 طبيعة التخصص الفرع الميدان
 أ خاذ القرار والوسائلمعموماتية إت إعالـ آلي رياضيات وا عالـ آلي
 ............................"................ الباقي بدوف تغيير ................"..................

يكمف كل مف السادة المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة بسكرة، كل فيما يخصو،  :2المـادة 
 النشرة الرسػمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.بتنفيذ ىذا القرار الذي سينشر في 

  3102 ديسمبر 01 حرر بالجزائر في                                                                                           
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                 

 األستاذ دمحم مباركي                                                                          
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 3101سبتمبر 8مؤرخ في  232يعدل ويتمم القرار رقم  3102ديسمبر  01مؤرخ في  188رقم  قرار
 بجامعة بسكرة  3100-3101المتضمن تأىيل الميسانس المفتوحة بعنوان السنة الجامعية 

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، 3102سبتمبر  00 الموافق 0222 ذي القعدة 1المؤرخ في  203-02بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
 ، 0118 جويمية 2 الموافق 0201 ربيع األوؿ 02 المؤرخ في 301-18وـ التنفيذي رقـ وبمقتضى المرس -

 والمتضمف إنشاء جامعة بسكرة، المعدؿ والمتمـ،
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، 3102جانفي  21الموافق  0222ربيع األوؿ  08المؤرخ في  22-02وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 ممي،والذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث الع

والمتضمف تأىيل الميسانس المفتوحة بعنواف السنة  ،3101سبتمبر 8مؤرخ في  232وبمقتضى القرار رقـ  -
 بجامعة بسكرة. 3100-3101الجامعية 

 يقـــــــــرر
والمتضمف  ،3101سبتمبر 8مؤرخ في  232ييدؼ ىذا القرار إلى تعديل وتتميـ ممحق القرار رقـ  المادة األولى:

 بجامعة بسكرة. 3100-3101المفتوحة بعنواف السنة الجامعية  تأىيل الميسانس
 والمذكور أعاله، عمى النحو التالي:، 3101سبتمبر 8مؤرخ في  232يعدؿ ويتمـ ممحق القرار رقـ  :3المــادة 

 

 طبيعة التخصص الفرع الميداف
 أ رياضيات تطبيقية رياضيات رياضيات وا عالـ آلي
 ............................"......... الباقي بدوف تغيير ......................."..................

يكمف كل مف السادة المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة بسكرة، كل فيما يخصو،  :2المـادة 
 بتنفيذ ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسػمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

  3102 ديسمبر 01 حرر بالجزائر في                                                                                           
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                 

 األستاذ دمحم مباركي                                                                          
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 3111جويمية  مؤرخ في أول 082يعدل ويتمم القرار رقم  3102ديسمبر  01مؤرخ في  181رقم  قرار
 بجامعة بسكرة  3101-3111ان السنة الجامعية المتضمن تأىيل الماستر المفتوحة بعنو 

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، 3102سبتمبر  00 الموافق 0222 ذي القعدة 1المؤرخ في  203-02بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
 ، 0118 جويمية 2 الموافق 0201 ربيع األوؿ 02 المؤرخ في 301-18وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 والمتضمف إنشاء جامعة بسكرة، المعدؿ والمتمـ،
، الذي 3102جانفي  21الموافق  0222ربيع األوؿ  08المؤرخ في  22-02وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
والمتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنة  ،3111 جويمية المؤرخ في أوؿ 082وبمقتضى القرار رقـ  -

 بجامعة بسكرة.  3101-3111الجامعية 
 يقـــــــــرر

، 3111جويمية  مؤرخ في أوؿ 082ييدؼ ىذا القرار إلى تعديل وتتميـ ممحق القرار رقـ  المادة األولى:
 بجامعة بسكرة .  3101-3111والمتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنة الجامعية 

 والمذكور أعاله، عمى النحو التالي:، 3111جويمية  مؤرخ في أوؿ 082يعدؿ ويتمـ ممحق القرار رقـ  :3المــادة 
 طبيعة التخصص الفرع الميدان

 أ فيزياء ضوئية كمونية فيزياء عمـو المادة
 أ تنوع حيوي وفيزيولوجيا النبات عمـو بيولوجية عمـو الطبيعة والحياة

 أ كيمياء حيوية وبيولوجيا جزيئية
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 ............................"................. الباقي بدون تغيير............... "..................
يكمف كل مف السادة المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة بسكرة، كل فيما يخصو،  :2المـادة 

 ذي سينشر في النشرة الرسػمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.بتنفيذ ىذا القرار ال
  3102 ديسمبر 01 حرر بالجزائر في                                                                                           

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                 
 األستاذ دمحم مباركي                                                                          
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 3111جويمية  مؤرخ في أول 017يعدل ويتمم القرار رقم  3102ديسمبر  01مؤرخ في  111رقم  قرار
 بجامعة بسكرة  3101-3111المتضمن تأىيل الميسانس المفتوحة بعنوان السنة الجامعية 

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، 3102سبتمبر  00 الموافق 0222 ذي القعدة 1المؤرخ في  203-02بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 ،والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة
  ،0118 جويمية 2 الموافق 0201 ربيع األوؿ 02 المؤرخ في 301-18وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

 والمتضمف إنشاء جامعة بسكرة، المعدؿ والمتمـ،
، الذي 3102جانفي  21الموافق  0222ربيع األوؿ  08المؤرخ في  22-02وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 الي والبحث العممي،يحدد صالحيات وزير التعميـ الع
والمتضمف تأىيل الميسانس المفتوحة بعنواف السنة  ،3111جويمية  المؤرخ في أوؿ 017وبمقتضى القرار رقـ  -

 بجامعة بسكرة.  3101-3111الجامعية 
 يقـــــــــرر

، 3111جويمية  المؤرخ في أوؿ 017ييدؼ ىذا القرار إلى تعديل وتتميـ ممحق القرار رقـ  المادة األولى:
 بجامعة بسكرة. 3101-3111والمتضمف تأىيل الميسانس المفتوحة بعنواف السنة الجامعية 

 والمذكور أعاله، عمى النحو التالي: ،3111جويمية  المؤرخ في أوؿ 017يعدؿ ويتمـ ممحق القرار رقـ  :3المــادة 
 طبيعة التخصص الفرع الميدان

جتماعية  أ مكتبات: تكنولوجيا وأنظمة المعموماتعمـو ال عمـو إنسانية عمـو إنسانية وا 
 ............................"................ الباقي بدوف تغيير ................"..................

يكمف كل مف السادة المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة بسكرة، كل فيما يخصو،  :2المـادة 
 الذي سينشر في النشرة الرسػمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. بتنفيذ ىذا القرار

  3102 ديسمبر 01 حرر بالجزائر في                                                                                           
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                 

 األستاذ دمحم مباركي                                                                          
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 3118أوت  2مؤرخ في  020 يعدل ويتمم القرار رقم 3102ديسمبر  01مؤرخ في  110رقم  قرار
 بجامعة بسكرة   3111-3118المتضمن تأىيل الماستر المفتوحة بعنوان السنة الجامعية 

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، 3102سبتمبر  00 الموافق 0222 ذي القعدة 1المؤرخ في  203-02بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،



    3102-الثالثً الرابع                                                          سمٌة للتعلٌم العالً والبحث العلمً                            النشرة الر 298

 

  ،0118 جويمية 2 الموافق 0201 ربيع األوؿ 02 المؤرخ في 301-18وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -
 والمتضمف إنشاء جامعة بسكرة، المعدؿ والمتمـ،

، الذي 3102جانفي  21الموافق  0222ربيع األوؿ  08المؤرخ في  22-02وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 ي والبحث العممي،يحدد صالحيات وزير التعميـ العال

والمتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنة الجامعية  ،3118أوت  2مؤرخ في  020وبمقتضى القرار رقـ  -
 بجامعة بسكرة.  3118-3111

 يقـــــــــرر
والمتضمف  ،3118أوت  2مؤرخ في  020ييدؼ ىذا القرار إلى تعديل وتتميـ ممحق القرار رقـ  المادة األولى:

 بجامعة بسكرة. 3111-3118الماستر المفتوحة بعنواف السنة الجامعية تأىيل 
 والمذكور أعاله، عمى النحو التالي: ،3118أوت  2مؤرخ في  020يعدؿ ويتمـ ممحق القرار رقـ  :3المــادة 

 طبيعة التخصص الفرع الميدان
 أ تدقيق وتشخيص األنظمة الدقيقة إعالـ آلي رياضيات وا عالـ آلي

 ............................"................ الباقي بدوف تغيير ............................"......
يكمف كل مف السادة المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة بسكرة، كل فيما يخصو،  :2المـادة 

 والبحث العممي. بتنفيذ ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسػمية لمتعميـ العالي
  3102 ديسمبر 01 حرر بالجزائر في                                                                                           

 البحث العممي وزير التعميم العالي و                                                                                                 
 األستاذ دمحم مباركي                                                                          
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 3112جوان  31مؤرخ في  037يعدل ويتمم القرار رقم  3102ديسمبر  01مؤرخ في  113رقم  قرار
 ت الميسانس األكاديمية والمينية المفتوحةالمتضمن تأىيل شيادا

 بجامعة بسكرة  3112-3117بعنوان السنة الجامعية  
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، 3102سبتمبر  00 الموافق 0222 ذي القعدة 1المؤرخ في  203-02بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
  ،0118 جويمية 2 الموافق 0201 ربيع األوؿ 02 المؤرخ في 301-18التنفيذي رقـ  وبمقتضى المرسـو -

 والمتضمف إنشاء جامعة بسكرة، المعدؿ والمتمـ،
، 3102جانفي  21الموافق  0222ربيع األوؿ  08المؤرخ في  22-02وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 ي،والذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العمم
والمتضمف تأىيل شيادات الميسانس األكاديمية والمينية ، 3112جواف  31مؤرخ في  037وبمقتضى القرار رقـ  -

 بجامعة بسكرة.  3112-3117المفتوحة بعنواف السنة الجامعية 
 يقـــــــــرر

والمتضمف  ،3112جواف  31المؤرخ في  037ييدؼ ىذا القرار إلى تعديل وتتميـ ممحق القرار رقـ  المادة األولى:
بجامعة  3112-3117تأىيل شيادات الميسانس األكاديمية والمينية المفتوحة بعنواف السنة الجامعية 

 بسكرة.
 والمذكور أعاله، عمى النحو التالي: ،3112جواف  31المؤرخ في  037يعدؿ ويتمـ ممحق القرار رقـ : 3المــادة 
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 طبيعة التخصص الفرع الميدان
 أ كيمياء حيوية وبيولوجيا جزيئية عمـو بيولوجية حياةعمـو الطبيعة وال
 ............................"................ الباقي بدوف تغيير ................"..................

يكمف كل مف السادة المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة بسكرة، كل فيما يخصو، : 2المـادة 
 فيذ ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسػمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.بتن

  3102 ديسمبر 01 حرر بالجزائر في                                                                                           
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                 

 األستاذ دمحم مباركي                                                                          
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 3111ماي  7مؤرخ في  22تمم القرار رقم يعدل وي 3102ديسمبر  01مؤرخ في  112رقم  قرار
 بجامعة بسكرة  3111-3118المتضمن تأىيل الميسانس المفتوحة بعنوان السنة الجامعية 

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، 3102سبتمبر  00 الموافق 0222 ذي القعدة 1المؤرخ في  203-02بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 ضاء الحكومة،والمتضمف تعييف أع
  ،0118 جويمية 2 الموافق 0201 ربيع األوؿ 02 المؤرخ في 301-18وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

 والمتضمف إنشاء جامعة بسكرة، المعدؿ والمتمـ،
، 3102جانفي  21الموافق  0222ربيع األوؿ  08المؤرخ في  22-02وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 التعميـ العالي والبحث العممي، والذي يحدد صالحيات وزير
والمتضمف تأىيل الميسانس المفتوحة بعنواف السنة ، 3111ماي  7المؤرخ في  22وبمقتضى القرار رقـ  -

 بجامعة بسكرة.  3111-3118الجامعية 
 يقـــــــــرر

والمتضمف  ،3111ماي 7المؤرخ في  22ييدؼ ىذا القرار إلى تعديل وتتميـ ممحق القرار رقـ  المادة األولى:
 بجامعة بسكرة. 3111-3118تأىيل الميسانس المفتوحة بعنواف السنة الجامعية 

 والمذكور أعاله، عمى النحو التالي:، 3111ماي  7المؤرخ في  22يعدؿ ويتمـ ممحق القرار رقـ  :3المــادة 
 طبيعة التخصص الفرع الميدان

 أ لوجيا النباتبيولوجيا وفيزيو  عمـو بيولوجية عمـو الطبيعة والحياة
 ............................"................ الباقي بدوف تغيير ................"..................

يكمف كل مف السادة المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة بسكرة، كل فيما يخصو،  :2المـادة 
 الرسػمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.بتنفيذ ىذا القرار الذي سينشر في النشرة 

  3102 ديسمبر 01 حرر بالجزائر في                                                                                           
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                 

 األستاذ دمحم مباركي                                                                          
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 3112جوان  31مؤرخ في  032يعدل ويتمم القرار رقم  3102ديسمبر  01مؤرخ في  112رقم  قرار
 يتضمن تأىيل شيادة الميسانس األكاديمية والمينية المفتوحة

 بجامعة عنابة  3112-3117بعنوان السنة الجامعية  
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، 3102سبتمبر  00 الموافق 0222 ذي القعدة 1المؤرخ في  203-02بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 ومة،والمتضمف تعييف أعضاء الحك



    3102-الثالثً الرابع                                                          سمٌة للتعلٌم العالً والبحث العلمً                            النشرة الر 300

 

،  0182 أوت 08 الموافق 0212 ذي القعدة 30 المؤرخ في 302-82وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 والمتعمق بتنظيـ جامعة عنابة وسيرىا، المعدؿ والمتمـ،

، 3102جانفي  21الموافق  0222ربيع األوؿ  08المؤرخ في  22-02وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 تعميـ العالي والبحث العممي،والذي يحدد صالحيات وزير ال

والمتضمف تأىيل شيادة الميسانس األكاديمية والمينية ، 3112جواف  31المؤرخ في  032وبمقتضى القرار رقـ  -
  بجامعة عنابة.  3112-3117المفتوحة بعنواف السنة الجامعية 

 يقـــــــــرر
والمتضمف ، 3112جواف  31المؤرخ في  032رقـ ييدؼ ىذا القرار إلى تعديل وتتميـ ممحق القرار المادة األولى: 

بجامعة   3112-3117تأىيل شيادة الميسانس األكاديمية والمينية المفتوحة بعنواف السنة الجامعية 
 عنابة.

 والمذكور أعاله، عمى النحو التالي: ،3112جواف  31المؤرخ في  032يعدؿ ويتمـ ممحق القرار رقـ  :3المــادة 
 طبيعة خصصالت الفرع الميدان

جتماعية  أ عمـ النفس: تنظيـ وتسيير الموارد البشرية عمـو إجتماعية عمـو إنسانية وا 
 ............................"................ الباقي بدوف تغيير ................"..................

يف ومدير جامعة عنابة، كل فيما يخصو، بتنفيذ يكمف كل مف السادة المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالي :2المـادة 
 ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسػمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

  3102 ديسمبر 01 حرر بالجزائر في                                                                                           
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                 
 األستاذ دمحم مباركي                                                                          
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 3111أكتوبر  31مؤرخ في  007يعدل ويتمم المقرر رقم  3102ديسمبر  01مؤرخ في  111رقم  قرار
 المحدد لقائمة مؤسسات التعميم العالي المؤىمة لضمان تكوينات عميا لنيل شيادة الميسانس

 3117-3111" نظام جديد "  لمسنة الجامعية  
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، 3102سبتمبر  00 الموافق 0222 ذي القعدة 1المؤرخ في  203-02وـ الرئاسي رقـ بمقتضى المرس -

 والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
المتضمف  ،3111 جانفي 2 الموافق 0221 محـر 2 المؤرخ في 18-11وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 إنشاء جامعة تبسة،
، الذي 3102جانفي  21الموافق  0222ربيع األوؿ  08المؤرخ في  22-02وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
المحدد لقائمة مؤسسات التعميـ العالي المؤىمة ، 3111أكتوبر  31المؤرخ في  007وبمقتضى القرار رقـ  -

 .3117-3111لضماف تكوينات لنيل شيادة الميسانس " نظاـ جديد "  لمسنة الجامعية 
 يقـــــــــرر

المحدد ، 3111أكتوبر  31مؤرخ في  007ييدؼ ىذا القرار إلى تعديل وتتميـ ممحق القرار رقـ  المادة األولى:
لقائمة مؤسسات التعميـ العالي المؤىمة لضماف تكوينات لنيل شيادة  "نظاـ جديد"  لمسنة الجامعية 

3111-3117. 
 والمذكور أعاله، عمى النحو التالي:، 3111أكتوبر  31المؤرخ في  007ار رقـ يعدؿ ويتمـ ممحػق القػػػػر  :3المــادة 



    3102-الثالثً الرابع                                                          سمٌة للتعلٌم العالً والبحث العلمً                            النشرة الر 301

 

 طبيعة التخصص الفرع الميدان
جتماعية  أ عمـ اإلجتماع : عمـ اإلجتماع، تنظيـ وعمل عمـو إجتماعية عمـو إنسانية وا 
 ...................."........................ الباقي بدوف تغيير ................"..................

يكمف كل مف السادة المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة تبسة، كل فيما يخصو، بتنفيذ  :2المـادة 
 ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسػمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

  3102 ديسمبر  15 حرر بالجزائر في                                                                                           
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                 

 األستاذ دمحم مباركي                                                                          
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  3102سبتمبر 32المؤرخ في  722يعدل القرار رقم  3102ديسمبر  01مؤرخ في  117رقم  قرار
  3102-3102المتضمن تأىيل الماستر المفتوحة بعنوان السنة الجامعية 

 عموم السياسية بالمدرسة الوطنية العميا لم 
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، 3102سبتمبر  00 الموافق 0222 ذي القعدة 1المؤرخ في  203-02بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
 ، 3111أوت  01الموافق  0221 شعباف 01المؤرخ في  310-11وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 ضمف إنشاء المدرسة الوطنية العميا لمعمـو السياسية،والمت
،    3102جانفي  21الموافق  0222ربيع األوؿ  08المؤرخ في  22-02وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 والذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
ل الماستر المفتوحة بعنواف السنة والمتضمف تأىي، 3102سبتمبر  32المؤرخ في  722وبمقتضى القرار رقـ  -

 بالمدرسة الوطنية العميا لمعمـو السياسية. 3102-3102الجامعية 
 يقـــــــــرر

والمتضمف ، 3102سبتمبر  32المؤرخ في  722ييدؼ ىذا القرار إلى تعديل ممحق القرار رقـ  المادة األولى:
 بالمدرسة الوطنية العميا لمعمـو السياسية. ،3102-3102تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنة الجامعية 

 والمذكور أعاله، عمى النحو التالي: ،3102سبتمبر  32المؤرخ في  722يعدؿ ممحق الػقرار رقـ  :3المــادة 
 طبيعة التخصص الفرع الميدان
 
 

 حقوؽ وعمـو سياسية

 
 

 عمـو سياسية

 أ دراسات إستراتيجية ودولية
 أ تحميل السياسة الخارجية

 أ الفضاء اإلقميمي والسياسة الدولية لمجزائر
 أ إدارة النزاعات الدولية
 أ دراسات دبموماسية

 ............................"................ الباقي بدوف تغيير ................"..................
ف العالييف ومدير المدرسة الوطنية العميا لمعمـو يكمف كل مف السادة المدير العاـ لمتعميـ والتكوي :2المـادة 

السياسية، كل فيما يخصو، بتنفيذ ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسػمية لمتعميـ العالي والبحث 
 العممي.

  3102 ديسمبر 01 حرر بالجزائر في                                                                                           
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                 

 األستاذ دمحم مباركي                                                                          
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ



    3102-الثالثً الرابع                                                          سمٌة للتعلٌم العالً والبحث العلمً                            النشرة الر 302

 

   3103مؤرخ في أول أكتوبر  327يعدل القرار رقم  3102ديسمبر  01مؤرخ في  112رقم  قرار
 بجامعة تيزي وزو 3102-3103المتضمن تأىيل الميسانس المفتوحة بعنوان السنة الجامعية 

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، 3102سبتمبر  00 الموافق 0222 ذي القعدة 1المؤرخ في  203-02قـ بمقتضى المرسوـ الرئاسي ر  -

 والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
  ،0181 أوت الموافق أوؿ 0211 ذي الحجة 31المؤرخ في  021-81وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 والمتضمف إنشاء جامعة تيزي وزو، المعدؿ والمتمـ،
، 3102جانفي  21الموافق  0222ربيع األوؿ  08المؤرخ في  22-02وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 والذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
والمتضمف تأىيل الميسانس المفتوحة بعنواف السنة  ،3103أكتوبر0مؤرخ في  327وبمقتضى القرار رقـ  -

 بجامعة تيزي وزو.  3102-3103الجامعية 
 يقـــــــــرر

والمتضمف ، 3103مؤرخ في أوؿ أكتوبر  327ييدؼ ىذا القرار إلى تعديل ممحق القرار رقـ  األولى: المادة
 بجامعة تيزي وزو. 3102-3103تأىيل الميسانس المفتوحة بعنواف السنة الجامعية 

 لي:والمذكور أعاله، عمى النحو التا ،3103أكتوبر مؤرخ في أوؿ 327يعدؿ ممحق القرار رقـ قـ  :3المــادة 
 طبيعة التخصص الفرع الميدان

 أ عمـ البيئة الحيوانية عمـو بيولوجية عمـو الطبيعة والحياة
 "................................. الباقي بدوف تغيير ............................................".

يف ومديرة جامعة تيزي وزو، كل فيما يخصو، يكمف كل مف السادة المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالي :2المـادة 
 بتنفيذ ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسػمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

  3102 ديسمبر 01 حرر بالجزائر في                                                                                           
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                 

 األستاذ دمحم مباركي                                                                          
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 3102سبتمبر 32مؤرخ في  702يعدل القرار رقم  3102ديسمبر  01مؤرخ في  118رقم  قرار
 بجامعة الطارف 3102-3102المتضمن تأىيل الماستر المفتوحة بعنوان السنة الجامعية 

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، 3102سبتمبر  00 لموافقا 0222 ذي القعدة 1المؤرخ في  203-02بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
والمتضمف  ،3103جواف  2الموافق  0222 رجب 02المؤرخ في  323-03وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

 إنشاء جامعة الطارؼ،
، 3102جانفي  21الموافق  0222ربيع األوؿ  08المؤرخ في  22-02وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 دد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،والذي يح
والمتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنة  ،3102سبتمبر  32المؤرخ في  702وبمقتضى القرار رقـ  -

 بجامعة الطارؼ. 3102-3102الجامعية 
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 يقـــــــــرر
والمتضمف  ،3102سبتمبر  32في  المؤرخ 702ييدؼ ىذا القرار إلى تعديل ممحق القرار رقـ  المادة األولى:

 بجامعة الطارؼ. 3102-3102تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنة الجامعية 
 والمذكور أعاله، عمى النحو التالي:، 3102سبتمبر 32المؤرخ في  702يعدؿ ممحق الػقرار رقـ  :3المــادة 

 طبيعة التخصص الفرع الميدان
جتماعية  أ عمـو اإلجتماع : عمـ إجتماع التنمية وتسيير الموارد البشرية اعيةعمـو إجتم عمـو إنسانية وا 
 ............................"................ الباقي بدوف تغيير ................"..................

فيما يخصو،  يكمف كل مف السادة المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة الطارؼ، كل :2المـادة 
 بتنفيذ ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسػمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

  3102 ديسمبر 01 حرر بالجزائر في                                                                                           
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                 

 األستاذ دمحم مباركي                                                                          
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 3102سبتمبر  32المؤرخ في  712يعدل القرار رقم  3102بر ديسم 01مؤرخ في  111رقم  قرار
 3بجامعة البميدة  3102-3102المتضمن تأىيل الماستر المفتوحة بعنوان السنة الجامعية 

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 ،3102سبتمبر  00 الموافق 0222 ذي القعدة 1المؤرخ في  203-02بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
، 3102جانفي  21الموافق  0222ربيع األوؿ  08المؤرخ في  22-02وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 والذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 ، 3102 أفريل  01 الموافق 0222 جمادى الثانية 2 المؤرخ في 073-02وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 ،3والمتضمف إنشاء جامعة البميدة 
والمتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنة  ،3102سبتمبر 32المؤرخ في  712وبمقتضى القرار رقـ  -

 .3بجامعة البميدة  3102-3102الجامعية 
 يقـــــــــرر

والمتضمف ، 3102سبتمبر 32مؤرخ في  712ييدؼ ىذا القرار إلى تعديل ممحق القرار رقـ  المادة األولى:
 .3بجامعة البميدة  3102-3102تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنة الجامعية 

 والمذكور أعاله، عمى النحو التالي: ،3102سبتمبر  32المؤرخ في  712يعدؿ ممحق الػقرار رقـ  :3المــادة 
 طبيعة التخصص الفرع الميدان

عمـو إقتصادية، تسيير وعمـو 
 تجارية

 أ إقتصاد التأمينات ـو إقتصاديةعم
 أ إدارة أعماؿ عمومية عمـ التسيير

 ............................"................ الباقي بدوف تغيير ................"..................
، كل فيما يخصو، 3يكمف كل مف السادة المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة البميدة  :2المـادة 

 بتنفيذ ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسػمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
  3102 ديسمبر 01 حرر بالجزائر في                                                                                           

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                 
 األستاذ دمحم مباركي                                                                          
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 3102سبتمبر  32مؤرخ في  713يعدل القرار رقم  3102ديسمبر  01مؤرخ في  0111رقم  قرار
 0بجامعة البميدة  3102-3102المتضمن تأىيل الماستر المفتوحة بعنوان السنة الجامعية 

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، 3102سبتمبر  00 الموافق 0222 ذي القعدة 1المؤرخ في  203-02بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
 ، 0181 أوت أوؿ الموافق 0211 ذي الحجة 31 المؤرخ في 022-81وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 والمتضمف إنشاء جامعة البميدة، المعدؿ والمتمـ،
ي ، الذ3102جانفي  21الموافق  0222ربيع األوؿ  08المؤرخ في  22-02وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
والمتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنة  ،3102سبتمبر  32مؤرخ في  713وبمقتضى القرار رقـ  -

 .0بجامعة البميدة  3102-3102الجامعية 
 يقـــــــــرر

والمتضمف  ،3102سبتمبر 32رخ في مؤ  713ييدؼ ىذا القرار إلى تعديل ممحق القرار رقـ  المادة األولى:
 .0بجامعة البميدة  3102-3102تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنة الجامعية 

 التالي: والمذكور أعاله، عمى النحو، 3102سبتمبر 32مؤرخ في  713يعدؿ ممحق الػقرار رقـ  :3المــادة 
 طبيعة التخصص الفرع الميدان

 ةىندسة ميكانيكي عمـو وتكنولوجيا

 أ تطبيقات الطاقات المتجددة في مجاؿ السكف
 أ ىندسة ميكانيكية ومواد
 أ ىندسة حرارية وشمسية
 أ فعالية األنظمة الطاقوية

 أ إستصالح األراضي عمـو زراعية عمـو الطبيعة والحياة
 أ حماية الدائمة لمنبات

 أ تنوع بيولوجي وتنمية مستدامة عمـو بيولوجيا
 ............................"................ الباقي بدوف تغيير ............................"......

، كل فيما يخصو، 0يكمف كل مف السادة المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة البميدة  :2المـادة 
 عالي والبحث العممي.بتنفيذ ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسػمية لمتعميـ ال

  3102 ديسمبر 01 حرر بالجزائر في                                                                                           
 لي والبحث العممي وزير التعميم العا                                                                                                

 األستاذ دمحم مباركي                                                                          
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   3111جويمية  مؤرخ في أول 011يعدل ويتمم القرار رقم  3102ديسمبر  01مؤرخ في  0110رقم  قرار
 بجامعة مستغانم 3101 -3111أىيل الماستر المفتوحة بعنوان السنة الجامعية المتضمن ت

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، 3102سبتمبر  00 الموافق 0222 ذي القعدة 1المؤرخ في  203-02بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
  ،0118 جويمية 2 الموافق 0201 ربيع األوؿ 02 المؤرخ في 331-18وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

 والمتضمف إنشاء جامعة مستغانـ، المعدؿ والمتمـ،
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، 3102جانفي  21الموافق  0222ربيع األوؿ  08المؤرخ في  22-02وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 والذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،

والمتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنة  ،3111جويمية  مؤرخ في أوؿ 011ار رقـ وبمقتضى القر  -
 بجامعة مستغانـ. 3101-3111الجامعية 

 يقـــــــــرر
 ،3111جويمية  مؤرخ في أوؿ 011ييدؼ ىذا القرار إلى تعديل وتتميـ ممحق القرار رقـ  المادة األولى:

 بجامعة مستغانـ. 3101-3111نواف السنة الجامعية المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بع
 والمذكور أعاله، عمى النحو التالي: ،3111جويمية  مؤرخ في أوؿ 011يعدؿ ويتمـ ممحق الػقرار رقـ  :3المــادة 

 طبيعة التخصص الفرع الميدان
جتماعية  أ س والتربيةتحميل المعطيات الكمية والكيفية في عمـ النف عمـو إجتماعية عمـو إنسانية وا 
 ............................"................ الباقي بدوف تغيير ................"..................

يكمف كل مف السادة المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة مستغانـ، كل فيما يخصو،  :2المـادة 
 الرسػمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.بتنفيذ ىذا القرار الذي سينشر في النشرة 

  3102 ديسمبر 01 حرر بالجزائر في                                                                                           
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                 

 األستاذ دمحم مباركي                                                                          
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 المتضمن تسوية فروع وتخصصات  3102ديسمبر  07مؤرخ في  0113رقم  قرار
 م الكالسيكي المفتوحة بعنوان جامعة جيجلفي تكوين النظا

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، 3102سبتمبر  00 الموافق 0222 ذي القعدة 1المؤرخ في  203-02بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
، 3112 جويمية 33 الموافق 0232 جمادى األولى 33 المؤرخ في 318-12وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 المتضمف إنشاء جامعة جيجل، المعدؿ،
، 3102جانفي  21الموافق  0222ربيع األوؿ  08المؤرخ في  22-02وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 والذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 يقـــــــــرر

ة فروع وتخصصات في تكويف النظاـ الكالسيكي المفتوحة بعنواف ييدؼ ىذا القرار إلى تسوي المادة األولى:
 جامعة جيجل، وفقا لممحق ىذا القرار.

يكمف كل مف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة جيجل، كل فيما يخصو، بتنفيذ ىذا : 3المــادة 
 العممي.الرسػمية لمتعميـ العالي والبحث  القرار الذي سينشر في النشرة

  3102 ديسمبر 07 حرر بالجزائر في                                                                                           
 عممي وزير التعميم العالي والبحث ال                                                                                                

 األستاذ دمحم مباركي                                                                          
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 عنوان جامعة جيجلممحق المتضمن تسوية فروع وتخصصات في تكوين النظام الكالسيكي المفتوحة ب
 الشيادة الممنوحة التخصصات فرع

 ميندس دولة إتصاؿ إلكترونيؾ
 شيادة دراسات عميا بيولوجيا وفيزيولوجيا النبات بيولوجيا
 شيادة دراسات عميا إشعاع فيزياء

 الميسانس تسويق عمـو التسيير
 الميسانس إدارة األعماؿ عمـو التسيير
 الميسانس مالية عمو التسيير

 شيادة دراسات جامعية تطبيقية ------- تسيير اإلنتاج والمخازف 
 شيادة دراسات جامعية تطبيقية ------- تجارة دولية

دارية  الميسانس ------- عمـو قانونية وا 
 الميسانس عمـ اإلجتماع التربية عمـ اإلجتماع
 الميسانس عمـ اإلجتماع التنظيـ والعمل عمـ اإلجتماع

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 3102سبتمبر 32مؤرخ في  711يتمم القرار رقم  3102ديسمبر  07مؤرخ في  0112رقم  قرار
 3بجامعة البميدة  3102-3102المتضمن تأىيل الميسانس المفتوحة بعنوان السنة الجامعية 

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، 3102سبتمبر  00 الموافق 0222 ذي القعدة 1المؤرخ في  203-02رقـ  بمقتضى المرسوـ الرئاسي -

 والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
، الذي 3102جانفي  21الموافق  0222ربيع األوؿ  08المؤرخ في  22-02وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 ، 3102 أفريل  01 الموافق 0222 جمادى الثانية 2 المؤرخ في 073-02ي رقـ وبمقتضى المرسوـ التنفيذ -

 ،3والمتضمف إنشاء جامعة البميدة 
والمتضمف تأىيل الميسانس المفتوحة بعنواف السنة  ،3102سبتمبر 32المؤرخ في  711وبمقتضى القرار رقـ  -

 .3بجامعة البميدة  3102-3102الجامعية 
 يقـــــــــرر

المتضمف تأىيل ، 3102سبتمبر  32مؤرخ في  711ييدؼ ىذا القرار إلى تتميـ ممحق القرار رقـ  ولى:المادة األ 
 .3بجامعة البميدة  3102-3102الميسانس المفتوحة بعنواف السنة الجامعية 

 والمذكور أعاله، عمى النحو التالي:، 3102سبتمبر 32مؤرخ في  711يتمـ ممحق الػقرار رقـ  :3المــادة 
 طبيعة التخصص الفرع دانالمي

عمـو إقتصادية، تسيير 
 وعمـو تجارية

 أ تجارة دولية عمـو تجارية

 أ مراقبة التسيير عمـو التسيير
 أ إدارة أعماؿ عمومية

 ............................"................ الباقي بدوف تغيير ................"..................
، كل فيما يخصو، 3كل مف السادة المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة البميدة  يكمف :2المـادة 

 بتنفيذ ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسػمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
  3102 ديسمبر 07 حرر بالجزائر في                                                                                           

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                 
 ركياألستاذ دمحم مبا                                                                          

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 محدد لتشكيمة لجان تقييم المرشحين 3102ديسمبر  08مؤرخ في  0112رقم  قرار
 لمسابقتي اإللتحاق  برتبتي أستاذ وأستاذ محاضر قسم " أ " إستشفائي جامعي

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، والمتضمف 3117جويمية  01الموافق  0232جمادى الثانية  01رخ في المؤ  12-17بمقتضى األمر رقـ  -

 القانوف األساسي العاـ لموظيفة العمومية،
، يتعمق بتحرير 0177جواف  3الموافق  0287صفر  03المؤرخ في  021-77وبمقتضى المرسوـ رقـ  -

 المعدؿ والمتمـ، ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تيـ وضعية الموظفيف،
، 3102سبتمبر  00 الموافق 0222 ذي القعدة 1المؤرخ في  203-02وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
، 0111ماي  02الموافق  0201ذي الحجة  02المؤرخ في  023-11وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 إلدارات العمومية،والمتعمق بإحداث نشرات رسمية لممؤسسات وا
 ، 3118 ماي 2الموافق  0231 ربيع الثاني 32المؤرخ في 031-18وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

 والمتضمف القانوف األساسي الخاص باألستاذ الباحث اإلستشفائي الجامعي،
ات اإللتحاؽ ، الذي يحدد كيفيات تنظيـ مسابق3111نوفمبر  01وبمقتضى القرار الوزاري المشترؾ المؤرخ في  -

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

، والمتضمف فتح مسابقة عمى أساس 3102سبتمبر  21المؤرخ في  223وبناء عمى القرار الوزاري رقـ  -
 امعي المعدؿ والمتمـ،الشيادات واألعماؿ مف أجل اإللتحاؽ برتبة أستاذ إستشفائي ج

، والمتضمف فتح مسابقة عمى أساس 3102سبتمبر  21المؤرخ في  222وبناء عمى القرار الوزاري رقـ  -
 اإلختبارات مف أجل اإللتحاؽ برتبة أستاذ محاضر إستشفائي جامعي قسـ " أ " المعدؿ والمتمـ،

 يقـــــــــرر
ابقتي اإللتحاؽ برتبتي أستاذ وأستاذ محاضر قسـ "أ" تحدد تشكيمة لجاف تقييـ المرشحيف لمس مادة وحيدة:

 إستشفائي جامعي طبقا لممحق ىذا القرار.
  3102 ديسمبر 08 حرر بالجزائر في                                                                                           

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                 
 األستاذ دمحم مباركي                                                                          

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 المحدد لتشكيمة لجان تقييم المرشحين، 3102ديسمبر  08المؤرخ في  0112الوزاري رقم  ممحق القرار

 لمسابقتي اإللتحاق  برتبتي أستاذ وأستاذ محاضر قسم " أ " إستشفائي جامعي
ANATOMIE NORMALE 

Président : BABA AHMED Mustapha Oran 

Membres : BENGUERRAH Abdelkader Alger 

 SELLAMNA Rabah Alger 

Suppléants : HAMMOUDI Si Salah Alger 

 DANOUNE Abdelmalek Annaba 

ANATOMIE PATHOLOGIQUE 

Présidente : BENDISSARI Kheîra Alger 

Membres : MAALEM Abou Oubeïda Oran 

 ACHOUR Hmouda Constantine 

 LANKAR Abdelaziz Annaba 

                          BENSACI Sabah Constantine 
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ANESTHESIE REANIMATION 

Président : BENALI ABDELLAH Mahmoud Alger 

Membres : MEHALI Mostapha Oran 

 BOUHROUM Abdelhafid Constantine 

 OUCHTATI Mohamed Constantine 

 MENTOURI Zahia Oran 

Suppléants : SAHRAOUI Mohamed Mohcen Sante Militaire 

   MEHYAOUI Ryad Alger 

    

BIOCHIMIE 

Présidente : KHELIF Akila Alger 

Membres : GRIENE Lakhdar Alger 

 BENHARRAT Sabria Oran 

 DJABI Farida Sétif 

 IMESSAOUDENE Belaïd Alger 

Suppléants : YARGUI Lyece Alger 

 BENLATRECHE Cherifa Constantine 

 

BIOPHYSIQUE 

Président : BENYOUCEF Mohamed Tlemcen 

Membres : HAFFAF El Mahdi Santé Militaire 

 MERAD BOUDIA Zahida Alger 

 GHEMRI Nadia Alger 

 
CARDIOLOGIE 

Président : CHENTIR Mohamed Tayeb Alger 

Membres : BENKHEDDA Salim Alger 

 BELGACEM Abdelkrim Mohamed Santé Militaire 

 KRIM OUMESSAAD Blida 

 DAIMELLAH Fadila Alger 

Suppléants : MEKARNIA Abdelmoumene Santé Militaire 

 LATRECHE Samia Alger 
 

CHIRURGIE VASCULAIRE CARDIO-VASCULAIRE ET THORACIQUE 

Président : BERTAL Amar Alger 

Membres : LACHEHEB Mohamed Oran 

 BOUZIDI Mohamed Oran 

 BOUDIAF El-Hadj Alger 

 ROUDOCI Kheire Eddine Alger 

-  

- CHIRURGIE MAXILLO-FACIALE : 

Président : SAIDI Abdelkrim Constantine 

Membres : BENSAADALLAH Rabah Alger 

 FERDJAOUI Abdelkader Alger 
 

CHIRURGIE GENERALE 

Président : HIRECHE-BAGHDAD  Larbi Alger 

Membres : BELAID Abdelkrim Oran 

 GUENDOUZI Tayeb Sidi Bel Abbes 

 ZAHZAH KREZOU   Fazia Santé Militaire 

 DJEROUA Djamel Santé Militaire 

 CHIHAOUI Hacène Annaba 

 BENHAMADA Ahmed Constantine 

Suppléants : MAAOUI Mustapha Alger 

 BEKADA Hadj Belmehel Alger 

 HASSANI Mustapha Constantine 

 ATIG Mouloud Alger 
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CHIRURGIE ORTHO-TRAUMATOLOGIE 

Président : HAMIDANI Mourad Blida 

Membres : ZIANI Farid Blida 

 DERDOUS Chaouki Batna 

 KIHAL Mohamed Alger 

 DJOUIDEN Hacène Annaba 

Suppléants : ZIDANI Houria Sétif 

   MENADI Abdelghani Annaba 
 

CHIRURGIE PEDIATRIQUE 

Président : BOUSSOUF Mohamed Salah Constantine 

Membres : KHELIFAOUI Ahmed Santé Militaire 

 SOUALILI Zineddine Sétif 

Suppléants : LADJADJ Yasmina Alger 

 BOUKLI-HACENE Abdelhafid Oran 
 

CHIRURGIE PLASTIQUE 

Président : MITICHE Badreddine Alger 

Membres : KISMOUNE Hafida Blida 

 MAHMOUDI Ali Oran 

 FERDJAOUI Abdelkader Alger 

 MAAOUI Mustapha Alger 
    

CHIRURGIE UROLOGIQUE 

Président : ADJALI Kamel Alger 

Membres : DAHDOUH Abderrazak Constantine 

 CHAAL Boussaad Santé Militaire 

Suppléants : LOUNICI Mustapha Santé Militaire 

     GAACHI Abdelhakim Santé Militaire 
    

DERMATOLOGIE 

Président      BENKAID Ali  Smaïl Alger 

Membres :              BOUHARRATI Dalila Alger 

 AMAR-KHODJA Aomar Alger 

Suppléants : SALHI Aïcha Santé Militaire 

 OTSMANE Farida Alger 

    

ENDOCRINO-DIABETOLOGIE 

Présidente : MESKINE Djamila Alger 

Membres : OUDJIT Brahim Santé militaire 

 MIMOUNI-ZERGUINI     Safia       Alger 

Suppléants :       ARBOUCHE Zakia Tizi-Ouzou 

 BOUDIBA            Aïssa          Alger 

    

EPIDEMIOLOGIE 

Président : LADJALI Malika Alger 

Membres : TADJER Mohamed Oran 

 SOULIMANE Abdelkrim Sidi Bel Abbes 

 FARES El Ghalia Alger 

 NEZZAL Lahcene Constantine 

Suppléants : ZOUGHAILECHE Djamel Constantine 

 MESLI Mohamed Farouk Oran 

    

GASTRO-ENTEROLOGIE 

Président : DJADEL Tayeb Sidi Bel Abbès 

Membres : BOUASRIA Hamza Oran 

 MANOUNI Chafika  Oran 

Suppléants: DEBZI Nabil Alger 

 BERKANE       Saadi                   Alger 
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ENDOCRINO-DIABETOLOGIE 

Présidente :        MESKINE Djamila   Alger 

Membres : OUDJIT Brahim   Santé militaire 

 MIMOUNI-ZERGUINI               Safia Alger 

Suppléants :       ARBOUCHE        Zakia  Tizi-Ouzou 

 BOUDIBA Aïssa Alger 

    

EPIDEMIOLOGIE  

Présidente :        LADJALI Malika Alger 

Membres : TADJER Mohamed Oran 

 SOULIMANE      Abdelkrim Sidi Bel Abbes 

 FARES El Ghalia Alger 

 NEZZAL Lahcene Constantine 

Suppléants :       ZOUGHAILECHE Djamel Constantine 

 MESLI Mohamed Farouk Oran 

GASTRO-ENTEROLOGIE 

Président :  DJADEL  Tayeb Sidi Bel Abbès 

Membres :  BOUASRIA  Hamza Oran 

 MANOUNI Chafika Oran 

Suppléants:   DEBZI            Nabil Alger 

 BERKANE Saadi Alger 

-   

GYNECOLOGIE - OBSTETRIQUE  

Président : SELLAHI Ali Constantine 

Membres : DERGUINI Mourad Alger 

 CHAÏBI Rachid Santé Militaire 

 DJENNAOUI Tahar Alger 

 BOUAROUDJ Mohamed Batna 

Suppléants : GUERROUMI Smaïl Alger 

 BELHATECHE Badra Oran 

    

HEMATOLOGIE  

Président : BOUDJERA Nadia Alger 

Membres : AHMED NACER Redouane Alger 

 GRIFI Fatiha Annaba 

    

HEMOBIOLOGIE 

Présidente : ZERHOUNI Fatiha Alger 

Membres : CHAFA Ouerdia Alger 

 GHAFFOUR Abdelkader Tlemcen 

Suppléants : AÏRECHE Hadi Tizi Ouzou 

 OUALAA Hanifa Annaba 
    

HISTO-EMBRYOLOGIE 

Présidente : MEBAREK Kheira Oran 

Membres : ABDELLALI Mohamed Alger 

 SEKHRI Abdelhamid Constantine 

 BABA AHMED Rebiha Alger 

 BELARBI Ayed Alger 
    

IMMUNOLOGIE 

Président : MEGHLAOUI Ali Blida 

Membres : ATTAL Nabila Alger 

 BENHALIM-BOUALI Malika Alger 

Suppléants : DJIDJIK Reda Alger 

 GHAFFOUR Mohamed Alger 
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MALADIES INFECTIEUSES 

Président : BOUHAMED Rabah Blida 

Membres : NOUASRIA Boubeker Béjaïa 

 AIDAOUI Mekki Annaba 

Suppléants : MAHDJOUB Houria Batna 

 OUBIRA Abdelhamid Constantine 

    

MEDECINE INTERNE 

Président : ACHIT NEE KEMALI   Zohra Santé Militaire 

Membres : TAHARBOUCHET CHALI     Baya Alger 

 GUERMAZ Rachida Alger 

 BENABBAS Youcef Constantine 

 BOUCELMA Malika Alger 

Suppléants : BELHADJ Mohamed   Oran 

 BOUKHRIS Nadia Annaba 

MEDECINE DU TRAVAIL 

Président : SEMID Abdelkader Alger 

Membres : TEBBOUNE Cheikh El Bachir Oran 

 HADDAR Mustapha Alger 

 SAAD Malika Alger 

 NEZZAL Abdelmalek Annaba 

Suppléants: TOURAB Djamel Annaba 

 REZKALLAH Baghdad Oran 

    

MEDECINE LEGALE 

Président : OUSSADIT Abdessamad Tlemcen 

Membres : BESSAHA Madjid Alger 

 BOUBLENZA Abdelatif Sidi Bel Abbès 

 BELHADJ Lahcen Sidi Bel Abbès 

 BERCHICHE Mohamed Santé Militaire 

Suppléants : BELHADJ Rachid Alger 

 LAÎDLI Mohamed Salah Alger 

 

MEDECINE DU SPORT 

Président : HANIFI Rachid Alger 

Membres : MEHDIOUI Ahcene Constantine 

 GHUOINI Ahmed Blida 
 

MICOBIOLOGIE  
Président : TAZIR Mohamed Alger 

Membres : GUECHI Z’Hor Alger 

 BENLABED Kaddour Constantine 

 DEKHIL Maazouz Annaba 

 AMHIS AMARA Wahiba Alger 

Suppléants : NAIM Malek Santé Militaire 

 KHALED Safia Alger 

    

NEPHROLOGIE : 
Président : BENABADJI Mohamed Alger 

Membres : REMACHE Azzedine Alger 

 IFTENE HASSAIM Daouya Santé Militaire 

 SEBA Atmane Tizi Ouzou 

 BENMANSOUR Mustapha Tlemcen 

Suppléants : RAYNE Tahar Laghouat 

 ATIK Ahcène Annaba 
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NEUROLOGIE  

Président : TAZIR Meriem Alger 

Membres : ASSAMI-DJEGHABA Salima Alger 

 ABAD-BENDIB Meriem Karima Alger 

Suppléants : MESMOUDI Ahmed Nacer Alger 

 SAADI-BELOUIZ Mustapha Alger 

    

NEURO-CHIRURGIE 

Président : DJENAS Mohamed Alger 

Membres : HADJI Saîd Alger 

 BOUAZIZ Mourad Annaba 

 LALAM Faïza Tizi-Ouzou 

 BOUCHAKOUR Mammar Oran 

Suppléants : BELLEBNA Bachir Oran 

 ABDENNEBI Benaïssa Alger 

    

OPHTALMOLOGIE 
Président : NOURI  Tahar  Mohamed  Alger 

Membres : KHAROUBI Rafika Alger 

 SALHI-MAHMOUDI Khadidja Oran 

 KARAOUAT Fatiha Santé Militaire 

 GHEMRI Nadia Alger 

Suppléants : YAGOUBI Hachemi Oran 

 OUHADJ Ourida Alger 

    

ONCOLOGIE MEDICALE  
Président : FERHAT Rabah Tizi Ozou 

Membres : LARBAOUI Blaha Sidi Bel Abbès 

 BELDJILALI Yamina Oran 

 YAMOUNI Mohamed Oran  

 BENSALEM Assia Constantine 

Suppléants : SADOUKI Mohamed kamel Santé Militaire 

 KANOUN-ZITOUNI Nadjia Santé Militaire 

    

O.R.L 
Président : MEHADJI Mohamed Oran 

Membres : BELBEKRI Faïçal Constantine 

 KHAROUBI Smaïl Annaba 

 YAHI AIT MESBAH Nadia Alger 

 ZEMIRLI Omar Alger 

Suppléants : HADJ ALLAL Fouad Tlemcen 

 DJENAOUI Djamel Alger 

    

ODONTOLOGIE CONSERVATRICE 

Président : BOUDRA Abdellah Alger  

Membres : SID Rachid Annaba 

 SERRADJ Sid Ahmed Oran 

Suppléants : KAÏDI Abdeslam Annaba 

 HANNACHI GHODBANE Nadia Constantine  

    

O.D.F 

Présidente : LARABA Safia Alger 

Membres : SI- AHMED- BENHADID Fatma Alger 

 CHAKER Ghania Alger 

 BELBAHI El Hadi Annaba 
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PARASITOLOGIE 

Président : HAMRIOUI Boussad Alger 

Membres : MOULAHOUM Tayeb Constantine 

 BOUCHENE Zahida Alger 

Suppléants : BACHI Fatma Alger 

 FENDRI Allaoua Hichem Constantine 
    

PEDIATRIE 

Présidente :  BOUKARI SAÎDI Rachida Blida 

Membres : SAHBATOU Redouane Santé Militaire 

 BENHALLA Keltoum Nafissa Alger 

 BIOUD Belkacem Sétif 

 BOUDERDA Zahia Constantine 

Suppléants :  TRABZI- AZELI Anissa Alger 

 ALLAS Hnif Constantine 
    

PHYSIOLOGIE ET NEURO-PHYSIOLOGIE  

Président : CHAOUCHE Athmane Alger 

Membres : KHELFAT Kheireddine Alger 

 MESKINE BRADAI Fatiha Sidi Bel Abbès 

Suppléants : NEDJAR Faïçal Constantine 

 MEHDIOUI Ahcene Constantine 
    

PNEUMO-PHTISIOLOGIE  

Président : DOUAGUI Habib Alger 

Membres : BENNANI Mohamed Abdellatif Oran 

 ZITOUNI Ali Santé Militaire 

 BAOUGH HAMRIT Leïla Alger 

 GHARNAOUT Merzak Alger 

Suppléants : FISSAH Aziza Alger 

 SNOUBER Abdelmadjid Oran 
    

PSYCHIATRIE 

Président : OSMANI Youcef Alger 

Membres : SEMAOUNE Boualem Santé militaire 

 BELAID Abderrahmane Alger 

 BENCHARIF Mohamed El Amine Blida 

 BENMESSAOUD Dalila Alger 
    

PATHOLOGIE BUCCO - DENTAIRE  

Président : DJEBBAR Rahma Alger 

Membres : AIDOUD Soraya Constantine 

 TARIGHT Souad Sabiha Alger 

Suppléants  SARI Badia Alger 

 BOUZOUINA Fatima Oran 
    

PARODONTOLOGIE 

Président : BRIHOUM Saleha Alger 

Membres : NEZZAL Malika Constantine 

 KHASSANI Djamila Sidi Bel Abbès 

Suppléants  BOUCHTOB-TABA Mimia Alger 
    

PROTHESE DENTAIRE  

Président : DAOUD Fatma Zohra Alger 

Membres : ABDMEZIEM Madjid Alger 

 TABBI ANNENI Nadia Annaba 

Suppléants : SENOUCI Noureddine Oran 

 BOUKEMOUCHE Abdelkader Santé Militaire 
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RADIOLOGIE 

Président : MANSOURI Boudjemaa Alger 

Membres : BENDIB Abdelkrim Alger 

 BENALLEGUE Mourad Alger 

 BOUBRIT Mustapha Alger 

 BOUBENDIR Nasserdine Santé Militaire 

    

RADIOTHERAPIE 

Président : DALI YOUCEF Ahmed Fethi Oran 

Membres : MEKKI Fatima Alger 

 DJEMAA BENDJAZIA Aïcha Constantine 

Suppléants : AID Mama Oran 

 OUKRIF OULDALI Seam Alger 

    

REEDUCATION FONCTIONNELLE  

Président : AMARA Djelloul Alger 

Membres : NOUACER Zine Annaba 

 BEDJAOUI Mustapha Sidi Bel Abbès 

Suppléants : RACHEDI mohamed Santé Militaire 

 REMAOUN –LAHOUEL Kheïra Fatikha Oran 

    

RHUMATOLOGIE 

Président : BENZAOUI Ahmed Oran 

Membres : BRAHIMI-MAZOUNI Nadia Alger 

 TAFIANI-LEFKIR Salima Alger 

Suppléants  LADJOUZE Aïcha Alger 

 DJOUDI Hachemi Blida 

    

SPECIALITES PHARMACEUTIQUES  

Président : REGGABI Mohamed Alger 

Membres : CHAFAI Nacera Annaba 

 TOUMI Haouari Oran 

 ABTROUN-SALHI Rania Alger 

 MANSOURI Mohamed –Benslimane Alger 
    

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يحدد القائمة اإلسمية 3102ديسمبر  19مؤرخ في  0111رقم  قرار
 ألعضاء مجمس إدارة المدرسة العميا لمعموم السياسية

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، 3102سبتمبر  00 الموافق 0222 ذي القعدة 1المؤرخ في  203-02لمرسوـ الرئاسي رقـ بمقتضى ا -

 والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
، 3111ديسمبر  31 الموافق 0237 ذي القعدة 32المؤرخ في  111-11وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 وسيرىا، الذي يحدد مياـ المدرسة خارج الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا 
، 3111أوت  01الموافق  0221 شعباف 01المؤرخ في  310-11وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 والمتضمف إنشاء المدرسة الوطنية العميا لمعمـو السياسية،
، الذي 3102جانفي  21الموافق  0222ربيع األوؿ  08المؤرخ في  22-02وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 لتعميـ العالي والبحث العممي،يحدد صالحيات وزير ا

 

 يقـــــــــرر
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 0237 ذي القعدة 32المؤرخ في  111-11مف المرسوـ التنفيذي رقـ  01تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد القائمة اإلسمية ألعضاء 3111ديسمبر  31 الموافق

 ة العميا لمعمـو السياسية.مجمس إدارة المدرسة الوطني
تحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس إدارة المدرسة الوطنية العميا لمعموـ السياسية في الجدوؿ الممحق  :3المـادة 

 ليذا القرار.
 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسػمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. :2المـادة 
  3102 ديسمبر 01 حرر بالجزائر في                                                                                           

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                 
 األستاذ دمحم مباركي                                                                            

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 قائمة أعضاء مجمس إدارة المدرسة الوطنية العميا لمعموم السياسية

 :األعضاء المعينون  -0
 القطاع الصفة والمقباإلسم 

 ممثل الوزير المكمف بالتعميـ العالي والبحث العممي رئيس شريل رابح -
 ممثل الوزير المكمف بالمالية عضو فايد لعزيز -
 ممثمة الوزير المكمف بالتربية الوطنية عضو منصوري فاطمة الزىراء -
 يـ المينييفممثل الوزير المكمف بالتكويف والتعم عضو براىيمي عز الديف -
 ممثل السمطة المكمفة بالوظيفة العمومية عضو لعمش توفيق-
 ممثل وزير الدفاع الوطني عضو إزريق محند صالح -
 ممثمة الوزير المكمف بالداخمية والجماعات المحمية عضو حمدي سميماف -
 ممثمة الوزير المكمف بالشؤوف الخارجية عضو دودو عبد العزيز -
 ممثمة الوزير المكمف بالعدؿ ضوع كروش نورية -
 ممثل الوزير المكمف بالطاقة والمناجـ عضو بف حسيف أشرؼ -
 ممثل الوزير المكمف بالموارد المائية عضو مشتي خالد -
 ممثل الوزير المكمف بالتنمية الصناعية وترقية اإلستثمار عضو طراد خوجة دمحم لعبيدي -
 لمكمف بالتييئة العمرانية والبيئةممثمة الوزير ا عضو إبرسياف زىية -
 ممثل الوزير المكمف بالفالحة والتنمية الريفية عضو بف أقمـو العياشي -
 ممثل الوزيرة المكمفة بالثقافة عضو زتيمي دمحم -
 ممثل الوزير المكمف بالبريد وتكنولجيات اإلعالـ واإلتصاؿ عضو جعالؿ سميـ -
 كمف باإلتصاؿممثل الوزير الم عضو دوداف سعيد -

 

 :األعضاء المنتخبون  -3

 الييئة الصفة اإلسم والمقب
 ممثل منتخب عف سممؾ األساتذة لقسـ الدراسات العسكرية واإلستراتيجية عضو سعود صالح -
 ممثمة منتخبة عف سممؾ األساتذة لقسـ السياسة العامة والنظـ المقارنة عضو غبالو يميمي -
 عف سمؾ األساتذة المساعديف ممثل منتخب عضو بوضياؼ عبير -
 ممثل منتخب عف سمؾ األساتذة المساعديف عضو فضيمي عبد الحميـ -
 ممثل منتخب عف سمؾ األساتذة المشاركيف عضو زراية العمري  -
 ممثمة منتخبة عف الموظفيف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات عضو جغبمو وىيبة -
 الموظفيف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات ممثمة منتخبة عف عضو خالؼ كريمة -
 ممثل منتخب عف الطمبة عضو تواتي عمي اليبري  -
 ممثل منتخب عف الطمبة عضو مرابية الياشمي عبد الغاني -

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 3103ديسمبر  32المؤرخ في  212لقرار رقم يعدل ا 3102ديسمبر  32مؤرخ في  0117رقم  قرار
 الذي يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس إدارة جامعة برج بو عريريج

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، 3102سبتمبر  00 الموافق 0222 ذي القعدة 1المؤرخ في  203-02بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
، 3112 أوت 32 الموافق 0232 جمادى الثانية 32 المؤرخ في 321-12وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 منو،  03والذي يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدؿ والمتمـ، السيما المادة 
، والذي 3103اف جو  2الموافق  0222 رجب 02المؤرخ في  322-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 منو، 3يتضمف إنشاء جامعة برج بوعريريب، السيما المادة 
، الذي 3102جانفي  21الموافق  0222ربيع األوؿ  08المؤرخ في  22-02وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
والذي يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس إدارة  ،3103ديسمبر  32المؤرخ في  212وبمقتضى القرار رقـ  -

 جامعة برج بوعريريب.
 يقـــــــــرر

، والمذكور أعاله، كما ىو 3103ديسمبر  32المؤرخ في  212يعدؿ الجدوؿ الممحق بالقرار رقـ  المادة األولى:
 محدد في الجدوؿ الممحق بيذا القرار.

 مية لمتعميـ العالي والبحث العممي.: ينشر ىذا القرار في النشرة الرسػ3المـادة 
  3102 ديسمبر 32 حرر بالجزائر في                                                                                           

 ر التعميم العالي والبحث العممي وزي                                                                                                
 األستاذ دمحم مباركي                                                                          

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 أعضاء مجمس إدارة جامعة برج بوعريريج قائمة

 :األعضاء المعينون  -0
 القطاع الصفة اإلسم والمقب

 ممثل الوزير المكمف بالتعميـ العالي والبحث العممي رئيس عباوي يزيد -
 ممثل الوزير المكمف بالمالية عضو بف دحماف دمحم العربي -
 عميـ المينييفممثل الوزير المكمف بالتكويف والت عضو بوسبع مصطفى -
 ممثمة الوزير المكمف بالتربية الوطنية عضو عياشي أحمد -
 ممثل الوزير المكمف بالعمل والتشغيل والضماف اإلجتماعي عضو متناني ناصر -
 ممثل السمطة المكمفة بالوظيفة العمومية عضو بف شايب العربي -
 ممثمة الوزير المكمف بالعدؿ عضو مطاعي نادية -
 ممثل الوزير المكمف بالتجارة عضو الكريـ  كل عبد -
 ممثل الوزير المكمف بالتنمية الصناعية وترقية اإلستثمار عضو عمامرة عبد الوىاب -
 ممثل الوزير المكمف بالتييئة العمرانية عضو بوسوفة عثماف -
 ممثل الوزيرة المكمفة بالثقافة عضو بودالي رشيد -
 لوزير المكمف بالفالحة والتنمية الريفيةممثل ا عضو تراي عبد العزيز -
 ممثل الوزير المكمف بالبريد وتكنولوجيات اإلعالـ واإلتصاؿ عضو بف نكاع الياشمي -
 ممثل الوالي عضو موىوبي عبد السالـ -

 

 ."..........................................والباقي بدون تغيير..............................................."
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 3103فيفري  31المؤرخ في  11يعدل القرار رقم  3102ديسمبر  32مؤرخ في  0112رقم  قرار
 الذي يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس إدارة جامعة جيجل، المعدل

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، 3102سبتمبر  00 الموافق 0222 ذي القعدة 1المؤرخ في  203-02لرئاسي رقـ بمقتضى المرسوـ ا -

 والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
، 3112جويمية  33الموافق  0232 جمادى األولى 33المؤرخ في  318-12وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 منو، 3والمتضمف إنشاء جامعة جيجل، المعدؿ والمتمـ، السيما المادة 
، 3112 أوت 32 الموافق 0232 جمادى الثانية 32 المؤرخ في 321-12مقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ وب -

 منو،  03الذي يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدؿ والمتمـ، السيما المادة 
، الذي 3102جانفي  21الموافق  0222ربيع األوؿ  08المؤرخ في  22-02وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
الذي يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس إدارة ، 3103فيفري  31المؤرخ في  11وبمقتضى القرار رقـ  -

 جامعة جيجل، المعدؿ.
 يقـــــــــرر

 

، المعدؿ والمذكور أعاله، كما 3103فري في 31المؤرخ في  11يعدؿ الجدوؿ الممحق بالقرار رقـ  المادة األولى:
 ىو محدد في الجدوؿ الممحق بيذا القرار.

 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسػمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. :3المـادة 
  3102 ديسمبر 32 يحرر بالجزائر ف                                                                                           

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                 
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 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 قائمة أعضاء مجمس إدارة جامعة جيجل

 :األعضاء المعينون  -0
 القطاع الصفة اإلسم والمقب

 العممي ممثل الوزير المكمف بالتعميـ العالي والبحث رئيس قوادرية عمي -
 ممثل الوزير المكمف بالمالية عضو عزيزية رابح -
 ممثل الوزير المكمف بالتكويف والتعميـ المينييف عضو قوزاح نور الديف -
 ممثمة الوزير المكمف بالتربية الوطنية عضو بوعزيزي ميمود -
 عيممثل الوزير المكمف بالعمل والتشغيل والضماف اإلجتما عضو غزالي عبد العالي -
 ممثل السمطة المكمفة بالوظيفة العمومية عضو شرقي عبد الكريـ -
 ممثل الوزير المكمف بالتنمية الصناعية وترقية اإلستثمار عضو زحنيل دمحم عدناف -
 ممثل الوزير المكمف بالعدؿ عضو أشروؼ جعفر -
 اإلتصاؿممثل الوزير المكمف بالبريد وتكنولوجيات اإلعالـ و  عضو شيكراب إسماعيل -
 ممثل الوزير المكمف بالتجارة عضو عبد اليادي حفيظ -
 ممثل الوالي عضو مازف صندقمي -
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 :األعضاء المنتخبون  -3
 الييئة الصفة اإلسم والمقب

 ممثل منتخب عف األساتذة لكمية العمـو الدقيقة واإلعالـ انلي عضو زرزايحي الطاىر -
 ذة لكمية عمـو الطبيعة والحياةممثل منتخب عف األسات عضو مبروؾ فاتح -
 ممثل منتخب عف األساتذة لكمية العمـو والتكنولوجيا عضو بوىالي عمر-
 ممثل منتخب عف األساتذة لكمية الحقوؽ والعمـو السياسية عضو كريبش نبيل -
 لتسييرممثل منتخب عف األساتذة لكمية العمـو اإلقتصادية والتجارية وعمـو ا عضو بوخمخـ عبد الفتاح -
 ممثل منتخب عف األساتذة لكمية انداب والمغات عضو شويل عبد العزيز -
 ممثل منتخب عف األساتذة لكمية العمـو اإلنسانية واإلجتماعية عضو حديد يوسف -
 ممثل منتخب عف سمؾ األساتذة المساعديف عضو قيرة عمر -
 فممثل منتخب عف سمؾ األساتذة المساعدي عضو عمورة عاشور -
 ممثل منتخب عف الموظفيف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات عضو عجرود موسى -
 ممثل منتخب عف الموظفيف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات عضو بف عياد عمار -
 ممثل منتخب عف الطمبة عضو بومطة عمار -
 ممثل منتخب عف الطمبة عضو بوبشيرة أحسف -

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 3103مارس  01المؤرخ في  77يعدل القرار رقم  3102ديسمبر  32مؤرخ في  0118رقم  قرار
 الذي يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس إدارة جامعة قالمة

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، 3102سبتمبر  00 الموافق 0222 ذي القعدة 1المؤرخ في  203-02بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
، 3110 سبتمبر 08الموافق  0233 جمادى الثانية 21المؤرخ في  322-10وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 منو، 3والمتضمف إنشاء جامعة قالمة، المعدؿ والمتمـ، السيما المادة 
، 3112 أوت 32 الموافق 0232 جمادى الثانية 32 خ فيالمؤر  321-12وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 منو،  03والذي يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدؿ والمتمـ، السيما المادة 
، 3102جانفي  21الموافق  0222ربيع األوؿ  08المؤرخ في  22-02وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 لتعميـ العالي والبحث العممي،والذي يحدد صالحيات وزير ا
والذي يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس إدارة ، 3103مارس  01المؤرخ في  77وبمقتضى القرار رقـ  -

 جامعة قالمة.
 يقـــــــــرر

، والمذكور أعاله، كما ىو 3103مارس  01المؤرخ في  77يعدؿ الجدوؿ الممحق بالقرار رقـ  المادة األولى:
 ؿ الممحق بيذا القرار.محدد في الجدو 

 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسػمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. :3المـادة 
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 قائمة أعضاء مجمس إدارة جامعة قالمة
 

 :األعضاء المعينون  -0
 القطاع الصفة اإلسم والمقب

 ممثل الوزير المكمف بالتعميـ العالي والبحث العممي رئيس شكيب أرسالف باقي -
 ممثل الوزير المكمف بالمالية عضو ريزي عبد المجيد -
 ف بالتكويف والتعميـ المينييفممثل الوزير المكم عضو بف براىيـ سميماف -
 ممثل السمطة المكمفة بالوظيفة العمومية عضو عثماني المأموف  -
 ممثمة الوزير المكمف بالتربية الوطنية عضو بف حود عبد القادر -
 ممثل الوزير المكمف بالعمل والتشغيل والضماف اإلجتماعي عضو بف خميفة كريـ -
 مكمف بالتجارةممثل الوزير ال عضو عايب لخضر -
 ممثل الوزير المكمف بالتنمية الصناعية وترقية اإلستثمار عضو قاسمية بمقاسـ -
 ممثل الوزير المكمف بالعدؿ عضو جندلي بوجمعة -
 ممثل الوزير المكمف باألشغاؿ العمومية عضو مجيمي إبراىيـ -
 ممثل الوالي عضو بوعيطة دمحم الطاىر -

 

 :األعضاء المنتخبون  -3
 الييئة الصفة م والمقباإلس
 ممثل منتخب عف األساتذة لكمية الرياضيات واإلعالـ انلي وعمـو المادة عضو أومدور رابح -
 ممثل منتخب عف األساتذة لكمية العمـو والتكنولوجيا عضو يمس دمحم عثماف -
 عمـو األرض والكوف ممثل منتخب عف األساتذة لكمية عمـو الطبيعة والحياة و  عضو بف يونس عبد العزيز -
 ممثل منتخب عف األساتذة لكمية العمـو اإلقتصادية والتجارية وعمـو التسيير عضو غياط شريف -
 ممثل منتخب عف األساتذة لكمية الحقوؽ والعمـو السياسية عضو بوصنوبرة مسعود -
 ممثل منتخب عف األساتذة لكمية انداب والمغات عضو طولقي الدي -
 ممثل منتخب عف األساتذة لكمية العمـو اإلنسانية واإلجتماعية عضو بقدادرة شاي -
 ممثل منتخب عف سمؾ األساتذة المساعديف عضو زقادة شوقي -
 ممثل منتخب عف سمؾ األساتذة المساعديف عضو بويراف وردة -
 ممثل منتخب عف الموظفيف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات عضو فركوس عمي -
 ممثل منتخب عف الموظفيف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات عضو جماؿ الديف بكوش -
 ممثل منتخب عف الطمبة عضو مفتاح إبراىيـ -
 ممثل منتخب عف الطمبة عضو مرابل عبد الرزاؽ -

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 اإلسميةيحدد القائمة  3102ديسمبر 32مؤرخ في  0111رقم  قرار
 ألعضاء المجمس العممي لكمية عموم الطبيعة والحياة بجامعة جيجل

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، 3102سبتمبر  00 الموافق 0222 ذي القعدة 1المؤرخ في  203-02بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
، 3112جويمية  33 الموافق 0232 جمادى األولى 33المؤرخ في  318-12وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 والمتضمف إنشاء جامعة جيجل، المعدؿ والمتمـ، 
، 3112 أوت 32 الموافق 0232 جمادى الثانية 32 المؤرخ في 321-12وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 منو،  22متمـ، السيما المادة الذي يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدؿ وال



    3102-الثالثً الرابع                                                          سمٌة للتعلٌم العالً والبحث العلمً                            النشرة الر 320

 

 والذي، 3102 جانفي 21 الموافق 0222 ربيع األوؿ 08 المؤرخ في 22-02وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،

 .3102 جويمية 2ماي و 1وبناء عمى محاضر إجتماع المجمس العممي لكمية عمـو الطبيعة والحياة بتاريخ  -
 

 يقـــــــــرر
   

 جمادى الثانية 32 المؤرخ في 321-12مف المرسـو التنفيذي رقـ  22تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
المعدؿ والمتمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد ، 3112 أوت 32 الموافق 0232

 طبيعة والحياة بجامعة جيجل.القائمة اإلسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية عمـو ال
تحدد القائمة اإلسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية عموـ الطبيعة والحياة بجامعة جيجل، بالجدوؿ  :3المـادة 

 الممحق بيذا القرار.
ومدير جامعة جيجل، كل فيما يخصو بتنفيذ ىذا  والتكويفتكمف مديرة الدراسات لما بعد التدرج والبحث  :2المـادة 

 ارالذي ينشر في النشرة الرسػمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.القر 
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 األستاذ دمحم مباركي                                                                          

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 بالقرار يتضمن أعضاء المجمس العمميممحق 
 الصفة اإلسم والمقب
 رئيس المجمس العممي لكمية عمـو الطبيعة والحياة كبيش دمحم

 عميد الكمية لغوشي السعيد
 نائب العميد مكمف بالدراسات والمسائل المرتبطة بالطمبة إيدوي الطيب

 لعممي والعالقات الخارجيةنائب العميد مكمف لما بعد التدرج والبحث ا دبيش طو حسيف
 رئيس قسـ عمـو المحيل  والعمـو الفالحية بوالجدري دمحم
 رئيس قسـ الميكروبيولوجيا التطبيقية والعمـو الغذائية رولة ساجية

 رئيس قسـ البيولوجيا الجزئية والخموية بف قدوار لمياء
 حياةرئيس قسـ التعميـ األساسي لعمـو الطبيعة وال يونسي صالح الديف

 رئيس قسـ عمـو األرض والكوف  بف زايد رياض
 رئيس المجنة العممية لقسـ عمـو المحيل والعمـو الفالحية كسرلي عمر
 رئيس المجنة العممية لقسـ البيولوجيا الجزئية والخموية رشرش حسيف

 رئيس المجنة العممية لقسـ الميكروبيولوجيا التطبيقية والعمـو الغذائية صيفور دمحم

 رئيس المجنة العممية لقسـ عمـو األرض والكوف  مبروؾ فاتح

 ممثل األساتذة مف صنف األستاذية لقسـ عمـو األرض والكوف  مبروؾ فاتح

 ممثل األساتذة مف صنف األستاذية لقسـ البيولوجيا الجزئية والخموية كبيش دمحم

 ممثل عف األساتذة المساعديف صنف " أ " رويبح معاد
 مثل عف األساتذة المساعديف صنف " أ "م سبتي دمحم

 مسؤوؿ المكتبة بوجريدة أحسف
 مدير مخبر لحوؿ مصباح
 مدير مخبر معياش بوعالـ

 مدير مخبر بوزنوف عز الديف
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 يحدد القائمة اإلسمية 3102ديسمبر  32مؤرخ في  0101رقم  قرار
 العممي لممدرسة العميا لألساتذة باألغواطألعضاء المجمس 

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، 3102سبتمبر  00 الموافق 0222 ذي القعدة 1المؤرخ في  203-02بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
، 3111سبتمبر  32 الموافق 0237 ذي القعدة 32المؤرخ في  111-11وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 منو، 01والذي يحدد مياـ المدرسة خارج الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، السيما المادة 
، 3100اوت  33 الموافق 0223 رمضاف 33المؤرخ في  210-00وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 والمتضمف إنشاء مدرسة عميا لألساتذة باألغواط، 
 والذي، 3102 جانفي 21 الموافق 0222 ربيع األوؿ 08 المؤرخ في 22-02رسوـ التنفيذي رقـ وبمقتضى الم -

 يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
أكتوبر  32وبناء عمى محاضر إنتخاب أعضاء المجمس العممي لممدرسة العميا لألساتذة باألغواط بتاريخ  -

3102. 
 يقـــــــــرر

 0237 ذي القعدة 32المؤرخ في  111-11مف المرسوـ التنفيذي رقـ  01تطبيقا ألحكاـ المادة  :المادة األولى
، الذي يحدد مياـ المدرسة خارج الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا 3111سبتمبر  32 الموافق

 وسيرىا، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد القائمة اإلسمية ألعضاء المجمس العممي
 لممدرسة العميا لألساتذة باألغواط .

تحدد القائمة اإلسمية ألعضاء المجمس العممي لممدرسة العميا لألساتذة باألغواط، بالجدوؿ الممحق بيذا  :3المـادة 
 القرار.

 ( إبتداء مف تاريخ إمضائو.10يسري مفعوؿ ىذا القرار لمدة سنة ) :2المـادة 
ومدير المدرسة العميا لألساتذة باألغواط، كل  والتكويفبعد التدرج والبحث  تكمف مديرة الدراسات لما :2المـادة 

 فيما يخصو بتنفيذ ىذا القرارالذي ينشر في النشرة الرسػمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
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 ممحق بالقرار يتضمن أعضاء المجمس العممي
 الصفة اإلسم والمقب
 مدير المدرسة، رئيس المجمس العممي لممدرسة يوسفي دمحم
 الشياداتمدير مساعد لمدراسات في التدرج و  حميفة بشير

 مدير مساعد لمتكويف المتواصل والعالقات الخارجية بف بمغيت أحمد
 رئيس قسـ الفيزياء عالوي عبد الكريـ
 رئيس قسـ العمـو الطبيعية برمضاف الطيب
 رئيس قسـ الفرنسية بادر الطيب 

 رئيس قسـ اإلنجميزية قاسمي مصطفى
 رئيس قسـ الرياضيات شتيح عمي
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 س قسـ المغة العربيةرئي بف حرمة أحمد
 ممثل عف األساتذة المساعديف لممدرسة خنيفي دمحم لميف
 ممثل عف األساتذة المساعديف لممدرسة لحرش عيسى

 أستاذ بجامعة األغواط لفقير بف خمدوف 

 أستاذ بجامعة األغواط بف داود فاطمة الزىراء

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  3102ديسمبر  37مؤرخ في  0100رقم  قرار
 يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس إدارة جامعة سعيدة

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، 3102سبتمبر  00 الموافق 0222 ذي القعدة 1المؤرخ في  203-02بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
، 3112 أوت 32 الموافق 0232 جمادى الثانية 32 المؤرخ في 321-12ي رقـ بمقتضى المرسوـ التنفيذو  -

 منو،  03والذي يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدؿ والمتمـ، السيما المادة 
والمتضمف ، 3111 جانفي 2 الموافق 0221 محـر 2 المؤرخ في 01-11وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 منو،  3جامعة سعيدة، المعدؿ والمتمـ، السيما المادة إنشاء 
، 3102جانفي  21الموافق  0222ربيع األوؿ  08المؤرخ في  22-02وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 والذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 يقـــــــــرر

 جمادى الثانية 32 المؤرخ في 321-12التنفيذي رقـ مف المرسـو  03تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
المعدؿ والمتمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد  ،3112 أوت 32 الموافق 0232

 القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس إدارة جامعة سعيدة.
 ليذا القرار. تحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس إدارة جامعة سعيدة في الجدوؿ الممحق :3المـادة 
 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسػمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. :2المـادة 
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 قائمة أعضاء مجمس إدارة جامعة سعيدة

 :األعضاء المعينون  -0
 القطاع الصفة اإلسم والمقب

 ممثل الوزير المكمف بالتعميـ العالي والبحث العممي رئيس بف صديق مصطفى -
 ممثل الوزير المكمف بالمالية عضو عبد السالـ شمس الديف عبد القادر -
 ممثل الوزير المكمف بالتربية الوطنية عضو رفاية ميمودط -
 ممثل الوزير المكمف بالتكويف والتعميـ المينييف عضو فكراش عمار -
 ممثل الوزير المكمف بالعمل والتشغيل والضماف اإلجتماعي عضو عينة دمحم -
 ممثل السمطة المكمفة بالوظيفة العمومية عضو عثماني يحي -
 ممثل الوزير المكمف بالعدؿ عضو ميمافمحي الديف س -
 ممثل الوزير المكمف بالتجارة عضو كتيتة فؤاد -
 ممثل الوزير المكمف بالتنمية الصناعية وترقية اإلستثمار عضو خميفة عيسى -
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 ممثل الوزير المكمف بالتييئة العمرانية والبيئة عضو غزلي عاشور -
 بالريد وتكنولوجيات اإلعالـ واإلتصاؿ ممثل الوزير المكمف عضو عمامة سميماف -
 ممثل الوزير المكمف باإلتصاؿ عضو ذبيح رضواف -
 ممثل الوالي عضو مالؿ بف أحمد -

 

 :األعضاء المنتخبون  -3

 الييئة الصفة اإلسم والمقب
 ممثل منتخب عف األساتذة لكمية التكنولوجيا عضو غالي مرزوؽ  -
 األساتذة لكمية العمـو ممثل منتخب عف  عضو قندوزي توفيق -
 ممثل منتخب عف األساتذة لكمية الحقوؽ والعمـو السياسية عضو طايي بف عمي -
 ممثل منتخب عف األساتذة لكمية انداب والمغات والفنوف  عضو بف يمينة بف يمينة -
 ممثل منتخب عف األساتذة لكمية العمـو اإلجتماعية واإلنسانية عضو عبد هللا موسى -
 ممثل منتخب عف األساتذة لكمية العمـو اإلقتصادية والعمـو التجارية وعمـو التسيير عضو اب الزقايدي -
 ممثل منتخب عف سمؾ األساتذة المساعديف عضو يعقوبي خميفة -
 ممثل منتخب عف سمؾ األساتذة المساعديف عضو مذكور برزوؽ  -
 رييف والتقنييف وعماؿ الخدماتممثل منتخب عف الموظفيف اإلدا عضو بوري عبد اليادي -
 ممثل منتخب عف الموظفيف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات عضو عمراف مختار -
 ممثل منتخب عف الطمبة عضو مداح عدناف -
 ممثمة منتخبة عف الطمبة عضو مكري مريـ -

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  3102ديسمبر  37مؤرخ في  0103رقم  قرار

 يتضمن تشكيمة المجنة الوطنية لتقييم الباحثين
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، 3102سبتمبر  00 الموافق 0222 ذي القعدة 1المؤرخ في  203-02بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
 ، 3118 ماي 2الموافق  0231 ربيع الثاني 32المؤرخ في 020-18وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

 والمتضمف القانوف األساسي الخاص بالباحث الدائـ،
، 3102جانفي  21الموافق  0222ربيع األوؿ  08المؤرخ في  22-02وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 والذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
، الذي يحدد تنظيـ المجنة الوطنية لتقييـ الباحثيف 3111ديسمبر  32رخ في المؤ  221وبمقتضى القرار رقـ  -

 وسيرىا،
، الذي يتضمف تشكيمة المجنة الوطنية لتقييـ 3111ديسمبر  32المؤرخ في  211وبمقتضى القرار رقـ  -

 الباحثيف،
 يقـــــــــرر

المشار إليو ، 3111ديسمبر  32لمؤرخ في ا 221تطبيقا ألحكاـ المادة الثػػػانية مف القرار رقـ  المادة األولى:
 أعاله، تتشكل المجنة الوطنية لتقػػييـ النشاطات العممية لمباحثيف الدائميف مف األعضاء انتية أسماؤىـ: 

 :فرع العموم اإلجتماعية واإلنسانية 
 المركز الوطني لمبحوث في عصور ما قبل التاريخ وفي عمـ اإلنساف والتاريخ، فرحاتي بركاىـ

 المركز الوطني لمبحوث في عصور ما قبل التاريخ وفي عمـ اإلنساف والتاريخ، حدوش عبد القادر
 جامعة وىراف بويعقوب أحمد
 ،3جامعة قرنوبل بومعزة النذير
 جامعة أكس مرسيميا. بمقيدـو السعيد
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 فرع العموم والتكنولوجيا :
 مركز تطوير الطاقات المتجددة حاج أعراب عمار   

 مركز البحث في تكنولوجيا نصف النواقل لمطاقوية، ي توفيقىجرس
 المركز الوطني لمدراسات واألبحاث المتكاممة لمبناء، برارة أحمد

 المركز الوطني لمبحث المطبق في ىندسة مقاومة الزالزؿ، لعوامي ناصر
 المدرسة الوطنية المتعددة التقنيات بالجزائر بموشراني عادؿ

 02جامعة باريس    بودريوة عز الديف
 فرع عموم األرض، الكون والحياة :

 الفمؾ والفيزياء الفمكية والجيوفيزياء، مركز البحث في عمـ جميل حمو
 المعيد الوطني لألبحاث الغابية، مسعوداف محند

 المعيد الوطني لألبحاث الغابية، أعرابي مراد
 المعيد الوطني لألبحاث الغابية، حرفوش عبد القادر

 المعيد الوطني لمبحث الزراعي الجزائري، باس خالدع
 فرع العموم األساسية :
 مركز البحث في تكنولوجيا نصف النواقل لمطاقوية، أوجاوت جماؿ
 مركز البحث في تكنولوجيا نصف النواقل لمطاقوية، قابوز نور الديف
 محافظة الطاقة الذرية، سعيدي جعفر
 ،محافظة الطاقة الذرية زنيف نجاح

 محافظة الطاقة الذرية، لونيس مقراني زىرة
 جامعة فارساي باريس بوخدادف كماؿ

 والمشار إليو أعاله. ،3111ديسمبر  32المؤرخ في  211تمغى أحكاـ القرار رقـ  :3المـادة 
ر في النشرة يكمف السيد المدير العاـ لمبحث العممي والتطوير التكنولوجي، بتنفيذ ىذا القرار الذي سينش :2المـادة 

 الرسػمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
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 يحدد القائمة اإلسمية 3102ديسمبر  31مؤرخ في  0102رقم  قرار
 جمس إدارة المدرسة العميا لألساتذة ببوزريعةألعضاء م 

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، 3102سبتمبر  00 الموافق 0222 ذي القعدة 1المؤرخ في  203-02بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
، 3111ديسمبر 31الموافق 0237 ذي القعدة 32المؤرخ في  111-11وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 الذي يحدد مياـ المدرسة خارج الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، و 
، 3118جويمية  02الموافق  0231 رجب 00المؤرخ في  300-18وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

في مدينة الجزائر إلى مدرسة والمتضمف تحويل المدرسة العميا لألساتذة المتخصصة في انداب والعمـو اإلنسانية 
 خارج الجامعة،
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، 3102جانفي  21الموافق  0222ربيع األوؿ  08المؤرخ في  22-02وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 والذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،

 

 يقـــــــــرر
 

 0237 ذي القعدة 32المؤرخ في  111-11رقـ  مف المرسوـ التنفيذي 01تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد القائمة اإلسمية ألعضاء  ،3111ديسمبر  31 الموافق

 مجمس إدارة المدرسة العميا لألساتذة ببوزريعة.
في الجدوؿ الممحق ليذا  تحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس إدارة المدرسة العميا لألساتذة ببوزريعة :3المـادة 

 القرار.
 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسػمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. :2المـادة 
  3102 ديسمبر 29 حرر بالجزائر في                                                                                           

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                 
 األستاذ دمحم مباركي                                                                          

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 مة أعضاء مجمس إدارة المدرسة العميا لألساتذة ببوزريعةقائ

 :األعضاء المعينون  -0
 القطاع الصفة اإلسم والمقب

 ممثل الوزير المكمف بالتعميـ العالي والبحث العممي رئيس بوكزاطة جماؿ -
 ممثل الوزير المكمف بالمالية عضو خنوؼ عز الديف -
 كمف بالتربية الوطنيةممثل الوزير الم عضو مقراف عبد الرحماف -
 ممثل الوزير المكمف بالتكويف والتعميـ المينييف عضو بداش ليمى-
 ممثل السمطة المكمفة بالوظيفة العمومية عضو ياسف خير الديف -
 ممثل الوزير المكمف بالتنمية الصناعية وترقية اإلستثمار عضو بوقرة سميماف -

 
 :األعضاء المنتخبون  -3

 الييئة الصفة اإلسم والمقب
 ممثل منتخب عف األساتذة لقسـ التاريخ والجغرافيا عضو خالد الكبير عالؿ -
 ممثل منتخب عف األساتذة لقسـ الفمسفة عضو عميش لعموري  -
 ممثل منتخب عف األساتذة لقسـ المغة الفرنسية عضو بف طيفور بمقاسـ -
 مغة العربية وآدابياممثل منتخب عف األساتذة لقسـ ال عضو بوطارف دمحم اليادي -
 ممثمة منتخبة عف سمؾ األساتذة المساعديف عضو صياـ كريمة -
 ممثل منتخب عف سمؾ األساتذة المساعديف عضو أوكيل يوسف -
 ممثل منتخب عف الموظفيف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات عضو فالح ىدى -
 والتقنييف وعماؿ الخدماتممثل منتخب عف الموظفيف اإلدارييف  عضو جميدة مريـ -
 ممثل منتخب عف الطمبة عضو سوامي عميروش -
 ممثل منتخب عف الطمبة عضو يحياوي مصطفي -

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 المتضمن إعالن نتائج الدورة  3102ديسمبر  31مؤرخ في ال قرارال
 نية ( لمجنة الجامعية الوط20الواحدة والثالثون )

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، والمتضمف 3103سبتمبر  2 الموافق 0222 شواؿ 2المؤرخ في  237-03بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 تعييف أعضاء الحكومة،
، 3118ماي  2 الموافق 0231 ربيع الثاني 32المؤرخ في  021-18وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 األساسي الخاص باألستاذ البحث،والمتضمف القانوف 
، والمتضمف تنظيـ المجنة الجامعية الوطنية وتسييرىا وتشكيميا، 0112نوفمبر  07وبمقتضى القرار المؤرخ في  -

 المعدؿ والمتمـ،
 ، المتضمف تشكيمة الفروع المختصة لمجنة الجامعية الوطنية،3102ديسمبر  01وبمقتضى القرار المؤرخ في  -
ديمسبر  32لتأىيل األساتذة المحاضريف قسـ " أ " مف أجل الترقية إلى رتبة أستاذ المؤرخة في بناء عمى قوائـ ا -

3102، 
ديسمبر  37إلى  31( مف 20وبناء عمى إجتماع المجنة الجامعية الوطنية في دورتيا الواحد والثالثوف ) -

3102، 
 احدة والثالثوف.وبناء عمى محاضر إجتماعات فروع المجنة الجامعية الوطنية لمدورة الو  -

 

 

 يقـــــــــرر
 

يعتبر األساتذة المحاضريف قسـ " أ " انتية أسماؤىـ حسب الترتيب اإلستحقاقي مؤىموف لمترقية إلى  المادة األولى:
 رتبة أستاذ.

 فرع التكنولوجيا
 جامعة وىراف إعالـ آلي عثماني بغداد  -10
 3جامعة قسنطينة  إعالـ آلي معمري رمضاف  -13
 جامعة عنابة اإلعالـ انلي اة فريدةمرواني حي  -12
 جامعة عنابة اإلعالـ انلي بف سبع الطاىر  -12
 3جامعة قسنطينة  إلعالـ انلي بمعمى فائزة  -11
 جامعة عنابة الذكاء اإلصطناعي تميمي يمينة )ز( قياسة  -17
 جامعة البميدة اإللكترونيؾ عيسات عبد القادر  -12
 ية جامعة بجا كيرباء تقنية  بوديسة رابح   -18
 جامعة باتنة ىندسة صناعية  موس دمحم جماؿ  -11
 جامعة العمـو والتكنولوجيا ىواري بومديف اليندسة المدنية نشنش عمار  -01
 جامعة سيدي بمعباس اليندسة الميكانيكية مداني قويدر  -00
 جامعة تيزي وزو ىندسة مدنية حميزي محند  -03
 جامعة عنابة اإلعالـ انلي تيغوارت برنية  -02
 جامعة تيزي وزو ىندسة كيربائية زىرة )ز( عامرمعزوزي   -02
 جامعة البميدة كيمياء صناعية حاج زياف أماؿ  -01
 جامعة سيدي بمعباس اإللكترونيؾ معصـو أحمد  -07
 جامعة عنابة التييئة العمراانية قسـو جماؿ الديف  -02
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 جامعة سيدي بمعباس ىندسة كيربائية محجوب زوبير  -08
 جامعة سيدي بمعباس يةىندسة كيربائ بف حميدة فريدة  -01
 جامعة بسكرة ىندسة كيربائية بوميزاز دمحم  -31
 جامعة عنابة مواد وىياكل مرزود مولود  -30
 ـ. المتعددة العمـو لميندسة المعمارية والعمراف العمراف شناوي يوسف  -33
 جامعة سيدي بمعباس اإللكترونيؾ بونوة )ـ( سماش حورية  -32
 عة جيجلجام اإللكترونيؾ بوكابو عبد الكريـ  -32
 جامعة سيدي بمعباس اليندسة المدنية مفتاح سيد أحمد  -31
 جامعة عنابة منشآت مائية ورداشي لحباسي  -37
 جامعة بشار اليندسة البحرية ميداوي رزلي  -32
 جامعة تيزي وزو ىندسة مدنية بوزلحة كريمة )ز( حمـو  -38
 جامعة البميدة اليندسة المدنية منادي بمقاسـ  -31
 جامعة معسكر وتقنياإللكتر  طيور احمد   -21
 جامعة جيجل ىندسة مدنية لعمارة دمحم  -20
       جامعة بومرداس          ىندسة كيربائية أشمي )ـ( شتوح دليمة  -23
 جامعة باتنة ىندسة معمارية ناصر فريدة  -22
 جامعة بشار اإللكتروتكنيؾ تمالي دمحم  -22
 جامعة سيدي بمعباس اإللكترونيؾ زبنطوط باية  -21
 جامعة بسكرة ىندسة ميكانيكية ؿبف شعباف عاد  -27
 الجزائر المدرسة التحضيرية لمعمـو والتقنيات    اإللكتروتقنيؾ حاجي صديق  -22

 جامعة بشار اإللكتروتكنيؾ سالـ مبروؾ  -28
 المتعددة التقنيات المدرسة العسكرية الميكانيؾ وعمي حميد  -21
 جامعة عنابة اإللكترونيؾ بف وارث دمحم  -21
 جامعة بسكرة دنيةىندسة م جماؿ حمادي  -20
 جامعة تيزي وزو اليندسة المدنية قابي إسماعيل  -23
 جامعة العمـو والتكنولوجيا وىراف الري  تجاني عبد المطيف  -22
 التقنيات وىرافالمدرسة الوطنية المتعددة  اليندسة الميكانيكية عوف بف عومر  -22
 جامعة العمـو والتكنولوجيا وىراف اإللكتروتكنيؾ بوزبوجة حميد  -21
   جامعة بسكرة الري  قرقازي سعدية  -27
 جامعة تيارت اإللكترونيؾ ميموني عبد النبي  -22
 جامعة قالمة  انلية موساوي عبد الكريـ  -28
 جامعة أدرار اإللكترونيؾ   حمودة مسعود   -21
 3جامعة قسنطينة         إعالـ آلي بف شيخة فوزية  -11
 جامعة سكيكدة اإللكتروتقني نويصر عبد المجيد  -10
 ـ.التحضيرةي لمعمـو والتقنيات عنابة ميكانيؾ المواد راشدي محي الديف    عمي   -13
 جامعة باتنة اإللكترونيؾ عرعار الجمعي  -12
 جامعة مستغانـ اليندسة المدنية بف دالي كريـ  -12
 جامعة العمـو والتكنولوجيا ىواري بومديف اليندسة الصناعية كريوعة زياري يسمينة  -11
 جامعة العمـو والتكنولوجيا وىراف ىندسة بحرية وضحة أحمد  -17
لكترونيؾ ربيعي سعيدة  -12  0جامعة قسنطينة  ميكروا 
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 المدرسة الوطنية المتعددة التقنيات مريـ ىندسة مدنية مرسمي )ـ( أوحاشي  -18
 جامعة عنابة انلية الصناعية قرسي نور الجيف  -11
 بومديف جامعة العمـو والتكنولوجيا ىواري  ىندسة ميكانيكية فياللي الغالية  -71
 جامعة أـ البواقي ىندسة كيربائية راىـ جماؿ  -70
 جامعة عنابة التييئة عصيدي عبد الحق  -73
 0جامعة قسنطينة  اإللكترونيؾ مسعي عبد الرؤوؼ  -72
 جامعة بجاية ىندسة كيربائية مقراني كريـ  -72
 جامعة تيارت اليندسة الميكانيكية سعد شمموؿ نور الديف  -71
 ة األغواطجامع المواد بدرينة مداني  -77
 جامعة البميدة عمـو اليندسة قريف خالد  -72
 جامعة تيارت اليندسة الكيربائية سماعيمي عل هللا  -78
 جامعة األغواط اليندسة المدنية زايدي عمي  -71
 0جامعة سطيف  البصريات وميكانيؾ الدقة جابي )ـ( بودوخة حسينة  -21
 جامعة بشار ىندسة مدنية جرماف دمحم  -20
 جامعة بشار دسة مدنيةىن العباسي بوجمعة  -23
 جامعة سمتغانـ ىندسة مدنية بف عناف عبد القادر  -22
 جامعة بجاية إعالـ آلي حداد زىير  -22
 جامعة المسيمة ىندسة مدنية زغيشي ليمى  -21
 جامعة ورقمة ىندسة الطرائق دونيت صالح  -27
 جامعة بسكرة التحكـ الكيربائي مناصر أرزقي  -22
 سيدي بمعباس جامعة اإللكترونيؾ بوزياني مراحي  -28
 0جامعة سطيف    البصريات وميكانيؾ الدقة عميواف توفيق  -21
 جامعة سيدي بمعباس إلكتروتقني دىيبة بوبكر  -81
 بومديفجامعة العمـو والتكنولوجيا ىواري  ىندسة الطرائق تومي )ـ( بوميدي ليمى  -80

 جامعة عنابة ىندسة كيميائية فرتيخ )ـ( بوبكر نادية  -83
 جامعة عنابة يؾ اليياكلميكان أوسياؼ حسيف  -82
 جامعة سيدي بمعباس اليندسة الميكانيكية عميري أحمد  -82
 جامعة باتنة فيزياء المواد عياش رشيد  -81
 جامعة سيدي بمعباس اإللكترونيؾ صالح بمخوجة فوزي   -87
 جامعة الشمف كيمياء صناعية العباسي عبد هللا  -82
 جامعة قالمة اإللكترونيؾ رضاضعة صالح  -88
 0جامعة قسنطينة  لكتروتكنيؾإ شني رشيد  -81
 جامعة بومرداس اإللكتروتكنيؾ تورتشيف فيكتور  -11
 المدرسة الوطنية المتعددة التقنيات الحراش اليندسة الكيربائية جناح دمحم  -10
 المدرسة الوطنية العميا لمري البميدة الري  خوجات قصبة عمر  -13
 جامعة أـ البواقي اليندسة المدنية بوداود زيف الديف  -12
 جامعة الشمف ىندسة ميكانيكية زىموؿ حمو  -12
 جامعة األغواط اإللكترونيؾ بوزواد مولود  -11
 جامعة العمـو والتكنولوجيا ىواري بومديف اليندسة الميكانيكية      جرجار بوبكر   -17
 جامعة باتنة ىندسة الطرائق فحموؿ جماؿ  -12
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 فرع العموم الدقيقة
 رياضيات

 ة سيدي بمعباسجامع رياضيات وىاب عبد الغني  -10
 جامعة سعيدة رياضيات بممكي دمحم  -13
 جامعة العمـو والتكنولوجيا ىواري بومديف رياضيات بف شريف فريد  -12
 جامعة المسيمة رياضيات قسمي عبد القادر  -12
 جامعة وىراف رياضيات بمغابة قاسـ  -11
 جامعة عنابة رياضيات بف وىيبة نواؿ  -17
 المتعددة التقنيات وىرافالمدرسة الوطنية  رياضيات شقاؽ مصطفى  -12
 جامعة العمـو والتكنولوجيا وىراف رياضيات شايمي رشيد  -18

 

 فيزياء
 جامعة سيدي بمعباس فيزياء عامري دمحم  -10
 جامعة العمـو والتكنولوجيا وىراف فيزياء بف حميميبة مصطفى  -13
 جامعة سيدي بمعباس فيزياء زاوي قاسيمي سميمة  -12
 سعيدةجامعة  فيزياء العسري بومديف  -12
 جامعة تيارت فيزياء ينا هللا خميفة  -11
 جامعة سيدي بمعباس فيزياء كباب زوبير  -17
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 جامعة أدرار القانوف العاـ بومديف دمحم  -13
 جامعة عنابة القانوف  طالبي حميمة  -12
 0جامعة الجزائر القانوف  أحمية سميماف  -12
 جامعة بسكرة القانوف العاـ لعاـ رشيدةا  -11
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 0جامعة الجزائر القانوف الدولية حمادو الياشمي  -17
 المدرسة الوطنية لإلدارة القانوف العاـ خموفي رشيد  -12
 جامعة سطيف القانوف العاـ لباد ناصر  -18

 

والذي  3102ديسمبر  37: يكمف مدير الموارد البشرية بتنفيذ ىذا القرار الذي يسري مفعولو ابتداء مف 3المـادة 
 سينشر في النشرة الرسػمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

  3102 ديسمبر 31 حرر بالجزائر في                                                                                           
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                 

 األستاذ دمحم مباركي                                                                          
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يحدد معايير اإلنتقاء لمقبول في برنامج 3102ديسمبر  20مؤرخ في  0102رقم  قرار
 3102التكوين اإلقامي بالخارج بعنوان سنة 

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
ـ ، والمتضمف إنشاء شيادة الدكتوتراه في العمو 0122أكتوبر  المؤرخ في أوؿ 311-22بمقتضى المرسوـ رقـ  -

 الطبية،
، 3112سبتمبر  00 الموافق 0232 رجب 02المؤرخ في  211-12وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 والمتضمف تنظيـ التكويف وتحسيف المستوى بالخارج وتسييرىما،
، 3102سبتمبر  00 الموافق 0222 ذو القعدة 1المؤرخ في  203-02وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 لحكومة،والمتضمف تعييف أعضاء ا
، 0118أوت  02الموافق  0201 ربيع الثاني 32المؤرخ في  312-18وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 والمتعمق بالتكويف في الدكتوراه، وما بعد التدرج المتخصص والتأىيل الجامعي، المعدؿ والمتمـ،
، 3118وت أ 01الموافق  0231 شعباف 02المؤرخ في  371-18وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 والمتضمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه،
، الذي 3102جانفي  21الموافق  0222ربيع األوؿ  08المؤرخ في  22-02وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي.
 يقـــــــــرر

 

  لالفصل األو
 أحكام عامة

 

 0232 رجب 02المؤرخ في  211-12مف المرسـو الرئاسي رقـ  02تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد معايير اإلنتقاء لمقبوؿ ، 3112سبتمبر  00 الموافق

 .3102في برنامب التكويف اإلقامي بالخارج بعنواف سنة 
ويستند إجباريا عمى برامب التعاوف الدولية،  3102ينفذ برنامب التكويف اإلقامي بالخارج بعنواف سنة  :3المـادة 

 عمى إتفاقات الشراكة وعمى اإلتفاقيات ما بيف الجامعات الدولية، ويخص:
التكويف في الدكتوراه لفائدة األساتذة الباحثيف واألساتذة الباحثيف اإلستشفائييف الجامعييف  -

 ثيف الدائميف الذيف ىـ في طور إنياء أطروحة الدكتوراه.والباح

 التكويف ما بعد التدرج لفائدة الطمبة الذيف يحضروف أطروحة الدكتوراه. -
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 التكويف التخصصي في العمـو الطبية. -

 التكويف التخصصي الميني لمعماؿ اإلدارييف والتقنييف. -

 لإلجراءات التنظيمية السارية المفعوؿ.تحدد الفروع والتخصصات الواردة في ىذا البرنامب وفقا 
المؤرخ  211-12مف المرسوـ الرئاسي رقـ  02و 03و 00عالوة عمى الشروط المذكورة في المواد  :2المـادة 

المذكور أعاله، يجب عمى المرشحيف لمتكويف ، 3112سبتمبر  00 الموافق 0232 رجب 02في 
 المطموبة :اإلقامي بالخارج أف يكونوا حائزيف لى الشيادات 

 شيادة البكالوريا أو شيادة أجنبية متعرؼ بمعادلتيا، -

 الشيادات الجامعية. -

 الفصل الثاني
 فئة األساتذة الباحثين واألساتذة الباحثين اإلستشفائيين الجامعيين والباحثين الدائمين

 رجب 02لمؤرخ في ا 211-12مف المرسوـ الرئاسي رقـ  03عالوة عمى الشروط المذكورة في المادة  :2المادة 
والمذكور أعاله، يتـ إنتقاء األساتذة الباحثيف واألساتذة الباحثيف ، 3112سبتمبر  00 الموافق 0232

اإلستشفائييف الجامعييف والباحثيف الدائميف، المرشحيف لمتكويف اإلقامي في الخارج، والذيف يحضروف 
خدمة ومف طرؼ المجاف المختصة التي أطروحة الدكتوراه، مف طرؼ المجالس العممية لممؤسسة المست

تنظميا الندوات الجيوية لمجامعات، مف بيف المرشحيف مف جنسية جزائرية الذيف تتوفر فييـ الشروط 
 التالية :

تقديـ رسالة إستقباؿ أصمية صادرة عف ىيئة جامعية أو بحث بالخارج ذات قدرات عممية وتكنولوجية  -
 عالية،

 اإلشراؼ الثنائي لألطروحة، -

ثبات خطة عمل عممية مصادؽ عمييا مف طرؼ مديري مخابر جزائرية وأجنبية، مع تحديد موضوع إ -
 البحث ومدى تقدـ البحث، واألىداؼ المنتظرة مف التكويف.

 0232 رجب 02المؤرخ في  211-12: عالوة عمى الشروط المذكورة في المرسوـ الرئاسي رقـ 1المادة 
أعاله، يتـ إنتقاء المرشحيف لمتخصص في العموـ الطبية، لمدة والمذكور ، 3102سبتمبر  00 الموافق

( أشير، مف بيف األساتذة المساعديف اإلستشفائييف الجامعييف المسجميف إلعداد شيادة 17تفوؽ ستة )
 الدكتوراه في العمـو الطبية.

ييـ الشروط يتـ إنتقاء المرشحيف مف طرؼ المجالس العممية لممؤسسة األصمية، مف بيف الذيف تتوفر ف
 التالية :

تقديـ رسالة إستقباؿ أصمية صادرة عف ىيئة جامعية أو بحث بالخارج ذات قدرات عممية وتكنولوجية  -
 عالية،

 اإلشراؼ الثنائي لألطروحة، -

إثبات خطة عمل عممية مصادؽ عمييا مف طرؼ مديري مخابر جزائرية وأجنبية، مع تحديد األىداؼ  -
 المنتظرة مف التكويف.

يخص الجياز المقنف لمتكويف اإلقامي بالخارج جميع برامب المنح : البرامب الوطنية وما بيف الحكومات  :7المادة 
 وكذا العروض الصادرة عف المؤسسات أو الييئات األجنبية المعترؼ بيا.

 

 الفصل الثالث
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 فئة الطمبة
    

 رجب 02المؤرخ في  211-12سي رقـ مف المرسـو الرئا 00عالوة عمى الشروط المذكورة في المادة  :2المادة 
والمذكور أعاله، يجب أف تتوفر في الطمبة المرشحيف لمتكويف  ،3112سبتمبر  00 الموافق 0232

 اإلقامي بالخارج الشروط التالية :
أف يكػػػوف المرشػػػح مرتبػػػا حسػػػب المعػػػدالت العامػػػة المحصػػػل عمييػػػا خػػػالؿ المسػػػار الدراسػػػي دوف دورة  -

( األوائػػػل عمػػػى الدفعػػػة فػػػي الميػػػاديف والشػػػعب المعتمػػػدة عمػػػى 12الثالثػػػة )اإلسػػػتدراؾ مػػػف بػػػيف الطمبػػػة 
 المستوى الوطني.

و في حالة ما إذا إستفاد الطالب المرشح مف تحويل مف مؤسسة جامعية إلى مؤسسة جامعية أخرى 
 خالؿ مسار الدراسة الجامعية، تؤخذ بعيف اإلعتبار النقاط التي تحصل عمييا في المؤسسة األصمية.

 : 20/03/3102ف ال يتعدى سف المرشح بتاريخ أ -

 32 ،سنة بالنسبة لمحائزيف عمى شيادة الميسانس 

 31  سنة بالنسبة لمحائزيف عمى شيادة الماستر، شيادة ميندس دولة، شيادة ميندس
 معماري، شيادة دكتور بيطري، دكتور في طب األسناف، دكتور في الصيدلة.

 32 ة دكتور في الطب.سنة بالنسبة لمحائزيف عمى شياد 
 يخضع المرشحوف المنتقوف لمسابقة كتابية تحدد كيفيات تنظيميا الحقا. :8المـادة 

 

 الفصل الرابع
 فئة الموظفين

   

 رجب 02المؤرخ في  211-12مف المرسوـ الرئاسي رقـ  02عالوة عمى الشروط المذكورة في المادة  :1المادة 
أعاله، يتـ إنتقاء الموظفيف التابعيف لألسالؾ اإلدارية  والمذكور، 3112سبتمبر  00 الموافق 0232

والتقنية المرشحيف لمتكويف اإلقامي بالخارج مف طرؼ الييئات المستخدمة بعد إستشارة مجالس اإلدارة أو 
 المجاف الوزارية لإلنتقاء، مف بيف المرشحيف الذيف تتوفر فييـ الشروط التالية :

التدرج الجامعية في المدى الطويل أو شيادة جامعية في الطور  أف يكوف المرشح حائزا عمى شيادة -
 األوؿ أو الطور الثاني أو شيادة أجنبية معترؼ بمعادلتيا،

 تقديـ رسالة إستقباؿ أصمية صادرة عف مؤسسة جامعية أو بحث بالخارج ذات مراجع معترؼ بيا، -

رئيس المؤسسة أو السمطة  تقديـ رسالة تحفيز تبيف موضوع مشروع التربص مؤشر عمييا مف طرؼ -
 التدريجية المؤىمة،

تقديـ عرض، مؤشر عميو مف طرؼ الييئة المستخدمة، يثبت بأف التكويف المسطر لو عالقة  -
بمنصب العمل الحالي أو المستقبمي عند إنتياء التكويف وتحديد التأثير الناتب مف ىذا التكويف عمى 

  سير المؤسسة أو الييئة.
 ا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.ينشر ىذ :01المادة 
  3102 ديسمبر 30 حرر بالجزائر في                                                                                           

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                 
 األستاذ دمحم مباركي                                                                          

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــ
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 يحدد تشكيمة لجنة التحكيم لممسابقات 3102مؤرخ في أول أكتوبر  211رقم  مقرر
 الجامعي بتامنغست المعمارية لدى المركز
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 ، والمتعمق بالتييئة والتعمير، المعدؿ والمتمـ،0111المؤرخ في أوؿ ديسمبر 31-11بمقتضى القانوف رقـ  -
، 3102سبتمبر  00 الموافق 0222 ذو القعدة 1المؤرخ في  203-02وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 اء الحكومة،والمتضمف تعييف أعض
، والمتضمف تنظيـ الصفقات العمومية، 3101أكتوبر  2المؤرخ في  327-01وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 منو، 2الفقرة  22المعدؿ والمتمـ، ال سيما المادة 
والمتعمق بشروط اإلنتاج المعماري ، 0112 ماي 08 المؤرخ في 12-12وبمقتضى المرسوـ التشريعي رقـ  -

 الميندس المعماري، المعدؿ،وممارسة مينة 
، الذي 3102جانفي  21الموافق  0222ربيع األوؿ  08المؤرخ في  22-02وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
، 3111أوت  07الموافق  0237رجب  00المؤرخ في  210-11وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقيـ  -

 نشاء المركز الجامعي بتامنغست،والمتضمف إ
، والمتضمف كيفيات ممارسة تنفيذ األشغاؿ في 0188ماي  01وبموجب القرار الوزاري المشترؾ المؤرخ في  -

 ميداف البناء وأجر ذلؾ، المعدؿ،
، المحدد قائمة المشاريع التي يجب أف تكوف 3100أوت  2المؤرخ في  213وبناءا عمى القرار الوزاري رقـ  -

 بقة،محل مسا
 32المؤرخ في  011، والذي يصحح ويتمـ المقرر 3102سبتمبر  2المؤرخ في  228وبناءا عمى القرار رقـ  -

 ، الذي يحدد قائمة المشاريع التي يجب أف تكوف محل مسابقة،3103ماي 
 وبناء عمى إقتراح مدير المركز الجامعي بتامنغست. -

  يقـــــــــرر
 

أكتوبر  2المؤرخ في  327-01مف المرسوـ الرئاسي رقـ  2الفقرة  22ادة تطبيقا ألحكاـ الم المادة األولى:
المعدؿ والمتمـ والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا المقرر إلى تشكيل لجنة التحكيـ لممسابقات ، 3101

 المعمارية لدى المركز الجامعي بتامنغست.
 عي لتامنغست مف :تتشكل لجنة التحكيـ لممسابقات المعمارية لدى المركز الجام :3المـادة 

 رئيسا المركز الجامعي بتامنغست، السيد يعقوبي مختار، -
 عضوا المركز الجامعي بتامنغست، السيد موالي عبد القادر -
 عضوا المركز الجامعي بتامنغست، السيد قاضي عبد العزيز، -
 عضوا مديرية الحماية المدنية لوالية تامنغست السيد بوخاري صالح -
 عضوا مديرية السكف لوالية تامنغست الغني،السيد الطيبي عبد  -
 عضوا مديرية التعمير والبناء لوالية تامنغست السيد العمري دمحم البشير، -

 .يكمف مدير المركز الجامعي بتامنغست، بتنفيذ أحكاـ ىذا المقرر :2المـادة 
  3102 أكتوبر 10 حرر بالجزائر في                                                                                           

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                 
 ستاذ دمحم مباركياأل                                                                          

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 يحدد مدونة عمميات إنجاز المنشآت القاعدية لمبحث 3102نوفمبر 31مؤرخ في  111رقم  مقرر
 في قطب التكنولوجيات المتقدمة لممدينة الجديدة لسيد عبد هللا ومتابعتيا

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، 3102سبتمبر  00 الموافق 0222 ذي القعدة 1المؤرخ في  203-02تضى المرسوـ الرئاسي رقـ بمق -

 والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
 ، 3112 سبتمبر 1 الموافق 0231 رجب 31 المؤرخ في 321-12وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 والمتضمف إنشاء المدينة الجديدة لسيدي عبد هللا،
، 3100نوفمبر  32الموافق  0223ذي الحجة  38المؤرخ في  218-00التنفيذي رقـ  وبمقتضى المرسوـ -
 الذي يحدد مياـ الوكالة الموضوعاتية لمبحث وتنظيميا وسيرىا،و 
، والمتضمف 3103جانفي  1الموافق  0222صفر  01المؤرخ في  01-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 جامعي إلى وكالة موضوعاتية لمبحث في العموـ والتكنولوجيا،تحويل الوكالة الوطنية لتطوير البحث ال
، الذي 3102جانفي  21الموافق  0222ربيع األوؿ  08المؤرخ في  22-02وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
، الذي 3102جانفي  21الموافق  0222ربيع األوؿ  08المؤرخ في  80-02وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 يحدد مياـ المديرية العامة لمبحث العممي والتطوير التكنولوجي وتنظيميا،
، والمتعمق بالتخصيص المؤقت 3102ماي  02/ـ.ع، المؤرخ في 0137/ـ.ؿ.و/008وبمقتضى المقرر رقـ  -

 هللا. ألرضية عمى مستوى قطب التكنولوجيات المتقدمة لممدينة الجديدة لسيدي عبد
 يقـــــــــرر

تتكوف مدونة عمميات إنجاز المنشآت القاعدية لمبحث التابعة لقطب التكنولوجيات المتقدمة لممدينة  المادة األولى:
 الجديدة لسيد عبد هللا مف:

 :العمميات المعيودة لموكالة الموضوعاتية لمبحث في العمـو والتكولوجيا 

 موـ والتكنولوجيا،مقر الوكالة الموضوعاتية لمبحث في الع -

 مركز البحث في الميزر والبالزما، -

 أرضيتيف تكنولوجيتيف )األلياؼ البصرية، الفوطونيات(، -

 مركز البحث في الرياضيات. -

 :العمميات المعيودة لموكالة الوطنية لتثميف نتائب البحث والتنيمة التكنولوجية 

 حاضنة، -

 مركز لممحاضرات، -

 ي،مركز لإلبتكار والتحويل التكنولوج -

 مقر الوكالة الوطنية لتثميف نتائب البحث والتنمية التكنولوجية. -

 :العمميات المعيودة لمركز البحث العممي والتقني في التحاليل الفيزيائية والكيميائية 

 أرضية تكنولوجية، مخمصات، عطور وروائح، -

 وحدة بحث في التحاليل والتطوير التكنولوجي في البيئة. -

  كز البحث في تكنولوجيا نصف النواقل لمطاقوية:العمميات المعيودة لمر 

 مقر مركز البحث في تكنولجيا نصف النواقل لمطاقوية. -

 :العمميات المعيودة لمركز تنمية الطاقات المتجددة 

 مقر مركز تنمية الطاقات المتجددة. -
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إجمالي لقطب  تكمف الوكالة الموضوعاتية لمبحث في العموـ والتكنولوجيا بإعداد مخطل تييئة :3المـادة 
 التكنولوجيات المتقدمة لممدينة الجديدة لسيد عبد هللا.

 وفي ىذا الصدد، تضمف تنسيق العالقات مع المؤسسات المعنية.
تدعـ الوكالة الموضوعاتية لمبحث في العمـو والتكنولوجيا بفرقة تتشكل أساسا مف ميندسيف معمارييف  :2المـادة 

 مادة األولى.وميندسي المؤسسات المذكورة في ال
 القطب. تكمف الفرقة بإعداد مخطل تييئة حضري إجمالي ومتابعة اإلجراءات الضرورية إلستمرار إنجاز         
 ينشر ىذا المقرر في النشرة الرسػمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. :2المـادة 
  3102 نوفمبر 31 حرر بالجزائر في                                                                                           

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                 
 األستاذ دمحم مباركي                                                                          

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المتضمن تخصيص قطعة أرض من الضيعة التجريبية لممدرسة  3102ديسمبر  32مؤرخ في  720رقم  مقرر
 لمخدمات الجامعية، لتوطين مشروع إنجاز مطعم مركزي جامعي الوطنية العميا لمفالحة لفائدة الديوان الوطني

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، 3102سبتمبر  00 الموافق 0222 ذي القعدة 1المؤرخ في  203-02بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
، والمتضمف 0111 مارس 33 الموافق 0201شواؿ  30المؤرخ في  82-11وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 الوطني لمخدمات الجامعية وتنظيمو وعممو، المعدؿ والمتمـ، إنشاء الديواف
 ، 3118 جويمية 02 الموافق 0231 رجب 00 المؤرخ في 301-18وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 والمتضمف تحويل المعيد الوطني لمفالحة إلى مدرسة خارج الجامعة،
، الذي 3102جانفي  21الموافق  0222وؿ ربيع األ 08المؤرخ في  22-02وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
  يقـــــــــرر

، مف 3ـ 7.811تخصص، لفائدة الديواف الوطني لمخدمات الجامعية، قطعة أرض مساحتيا  المادة األولى:
الية الجزائر، والتي يحدىا مف الضيعة التجريبية التابعة لممدرسة الوطنية العميا لمفالحة بالحراش، و 

الجية الشمالية طريق يؤدي إلى المدرسة الوطنية العميا لمبيطرة والمدرسة المتعددة العموـ لميندسة 
المعمارية والعمراف واإلقامة الجامعية بوراوي، ومف الجية الجنوبية أراضي الضيعة التجريبية ومف 

 مباني تابعة لمضيعة التجريبية.الجية الشرقية تحصيص سكني ومف الجية الغربية 
تخصص قطعة األرض المذكورة آنفا لتوطيف مشروع إنجاز مطعـ مركزي جامعي لفائدة المدارس  :3المـادة 

 الوطنية العميا الواقعة بالحراش، والية الجزائر.
زارة التعميـ العالي يكمف كل مف السيد مدير المزانية والوسائل ومراقبة التسيير باإلدارة المركزية لو  :2المـادة 

والبحث العممي، والسيد المدير العاـ لمديواف الوطني لمخدمات الجامعية والسيد مدير المدرسة الوطنية 
العميا لمفالحة، كل في ما يخصو، بتنفيذ ىذا المقرر الذي سينشر في النشرة الرسػمية لمتعميـ العالي 

 والبحث العممي.
  3102ديسمبر  31 حرر بالجزائر في                                                                                           

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                 
 األستاذ دمحم مباركي                                                                          

  ــــــــــــــــــــ،،،،،،ـــــــــــــــــ
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  ــــــــــــــــــــ،،،،،،ـــــــــــــــــ
 التعــليـمات 

  ــــــــــــــــــــ،،،،،،ــــــــــــــــــ
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  3102 ديسمبر 20رخة في مؤ  13تعميمة رقم  
 تتعمق بتحسين المستوى بالخارج

 

 تيدؼ ىذه التعميمة إلى تحديد معايير اإلنتقاء لمقبوؿ في برنامب تحسيف المستوى بالخارج.
 يشتمل التكويف قصير المدى عمى:

 تربصات تحسيف المستوى والتأىيل )بإستثناء تربص التوثيق(، -

 ت مستوى عالي(،تربصات قصيرة المدى )إقامة عممية ذا -

 ( أشير (،17العطل العممية )لمدة تقل أو تساوي ستة ) -

 المشاركة في التظاىرات العممية ذات الفائدة المؤكدة. -

 الفئات المعنية بالتكويف قصير المدى:
 األساتذة الباحثوف واألساتذة الباحثوف اإلستشفائيوف الجامعيوف والباحثوف الدائموف. -

، 3وراه )طمبة الدكتوراه غير األجراء( والطمبة المسجموف في الماسترالطمبة المسجموف في الدكت -
 والمقيموف في العموـ الطبية )طب، صيدلية وطب األسناف( في طور التكويف،

الموظفوف اإلداريوف والتقنيوف في اإلدارات المركزية والمؤسسات العمومية وموسسات التعميـ العالي  -
 وىيئات البحث.

I- ثين، األساتذة الباحثين اإلستشفائيين الجامعيين والباحثين الدائمين :فئة األساتذة الباح 

األساتذة الباحثيف اإلستشفائييف الجامعييف والباحثيف الدائميف اإلستفادة مف تربصات و  يمكف األساتذة الباحثيف
ف والبحث في قصيرة المدى والتأىيل المدرجة في برامب التكويف وتحسيف المستوى لدى مؤسسات وىيئات التكوي

إطار منظـ )إتفاقيات، إتفاقات وشراكة دولية وغيرىا(، حسب اإلعتمادات المالية المتاحة، وفق ىذا العنواف، 
 عمى مستوى المؤسسة المستخدمة وبعد األخذ برأي المجالس العممية، مع تقديـ :

 تسجيل في أطروحة الدكتوراه، -

 خطة عمل مصادؽ عمييا مف طرؼ المشرؼ، -

 باؿ أصمية مف ىيئة جامعية أو بحث بالخارج ذات قدرات عممية وتكنولوجية عالية،رسالة إستق -

يمكف األساتذة واألساتذة اإلستشفائييف الجامعييف واألساتذة المحاضريف قسـ " أ " و " ب " واألساتذة 
" و " ب " المحاضريف اإلستشفائييف الجامعييف قسـ " أ " و " ب "  ومدراء البحث وأساتذة البحث قسـ " أ 

( إلى ثالثيف 12اإلستفادة مف تربص قصير المدى )إقامة عممية ذات مستوى عالي( لمدة تتراوح مف سبعة )
 ( يوـ، بعد األخذ برأي المجالس العممية، مع تقديـ :21)

 خطة عمل، -

 رسالة إستقباؿ أصمية مف ىيئة جامعية أو بحث بالخارج ذا قدرات عممية وتكنولوجية عالية. -

ساتذة واألساتذة اإلستشفائييف الجامعييف واإلساتذة المحاضريف قسـ " أ " و" ب " واألساتذة المحاضريف يمكف األ
اإلستشفائييف الجامعييف قسـ " أ " و " ب " واألساتذة الباحثيف واألساتذة الباحثيف اإلستشفائييف الجامعييف 

( 12فادة مف عطل عممية لمدة ال تتجاوز سبعة )والباحثيف الدائميف المسجميف لتحضير شيادة الدكتوراه، اإلست
أياـ، بعنواف التكويف قصير المدى قصد المشاركة في الممتقيات والمؤتمرات العممية، شرط أف يكونوا مدعويف 

 لتقديـ مداخمة في إطار ممتقى أو مؤتمر عممي ذو طابع دولي وفائدة مؤكدة.
لجامعييف المشاركة بدوف تقديـ مداخمة في الممتقيات العممية يمكف، بصفة إستثنائية، لألساتذة اإلستشفائييف ا
 والتقنية ذات الصمة بالتكويف في العمـو الطبية.
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 يستفيد المرشحوف لعطل عممية مف منحة تحدد نسبتيا طبقا لمتنظيـ الساري المفعوؿ.
اريف تسجيل األساتذة في حالة عدـ تكفل الييئة األجنبية المستقبمة بالمرشح، تتكفل المؤسسة المعنية بمص

 الباحثيف واألساتذة الباحثيف اإلستشفائييف الجامعييف والباحثيف الدائميف المستفيديف مف عطمة عممية.
( مف المبمغ اإلجمالي الممنوح لممؤسسات، %2ال يمكف أف تتعدى مصاريف التسجيل نسبة أربعة بالمائة )

الخارج، بالنسبة لألساتذة الباحثيف والباحثيف الدائميف بعنواف الميزانية المخصصة لمتربصات قصيرة المدى ب
مف المبمغ المذكور بالنسبة لألساتذة الباحثيف   (% 01المستفيديف مف عطمة عممية، وعشرة بالمائة )

 اإلستشفائييف الجامعييف.

II- في  3تر فئة الطمبة المسجمين في الدكتوراه )طمبة الدكتوراه غير األجراء( والطمبة المسجمين في الماس
 إطار الحركية الدولية والمقيمون في العموم الطبية )طب، صيدلة وطب األسنان( في طور التكوين. 

 الطمبة المسجمون في الدكتوراه )طمبة الدكتوراه غير األجراء(. -

ف يمكف الطمبة المسجموف في الدكتوراه )طمبة الدكتوراه غير األجراء( اإلستفادة في إطار برامب التكويف وتحسي
المستوى المدرجة في مخططات تطوير المؤسسة، مف تربصات قصيرة المدى أو المشاركة في تظاىرات عممية 

 ذات فائدة مؤكدة في حدود اإلعتمادات المالية المتاحة لممؤسسة المعنية.
 :تاليةالمجالس العممية الشروط ال يجب أف تتوفر في طمبة الدكتوراه غير األجراء الذيف يتـ إنتقائيـ مف طرؼ

 أف يكوف الطالب مسجال في الدكتوراه وفقا لإلجراءات القانونية، -

أف يتوفر الطالب عمى موضوع بحث مؤشر عميو مف طرؼ المشرؼ عمى األطروحة وعمى جدوؿ زمني  -
 دقيق لألعماؿ العممية،

أف يقدـ الطالب رسالة إستقباؿ أصمية مف طرؼ مؤسسة جامعية أو ىيئة بحث بالخارج ذات قدرات  -
 عممية وتكنولوجية عالية أو دعوة لممشاركة في تظاىرة عممية ذات مستوى عالي.

في إطار الحركية الدولية والمقيمون في العموم الطبية )طب، صيدلة  3الطمبة المسجمون في الماستر  -
 وطب األسنان( في طور التكوين.
طور التكويف اإلستفادة مف تربصات  ، والمقيموف في العموـ الطبية في3يمكف الطمبة المسجموف في الماستر 

 قصيرة المدى في حدود اإلعتمادات المالية المتاحة لممؤسسة المعنية.
يتـ برمجة ىذه التربصات القصيرة المدى في إطار حركية الطمبة وتتـ عمى أساس الشراكة ما بيف الجامعات 

 واإلتفاقيات في إطار التعاوف الدولي.
والمقيموف في العموـ الطبية في طور التكويف، والمنتقوف مف بيف  3الماستريجب عمى الطمبة المسجميف في 

 األوائل عمى الدفعة مف طرؼ الييئات البيداغوجية والعممية المؤىمة أف يستوفوا الشروط التالية :
 أو مقيما، 3أف يكوف الطالب مسجال بصفة منتظمة في الماستر  -

مف طرؼ المشرؼ وجدوؿ زمني دقيق لألعماؿ أف يتوفر الطالب عمى موضوع بحث مؤشر عميو  -
 البيداغوجية والعممية،

 أف يقدـ الطالب رسالة إستقباؿ أصمية مف طرؼ مؤسسة جامعية أو ىيئة بحث بالخارج. -

III- :فئة الموظين 

فما فوؽ، التابعيف لألسالؾ اإلدارية والتقنية لإلدارات  01يمكف الموظفيف المرتبيف عمى األقل في الصنف 
والمؤسسات العمومية ومؤسسات التعميـ العالي وىيئات البحث، اإلستفادة بناءا عمى رأي مجمس المركزية 

 مديرية المؤسسة المعنية مف تربصات تحسيف المستوى بالخارج، في حالة تعذر ضماف التربص بالجزائر.
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مومية برمجة تربصات تحسيف المستوى بالخارج المدرجة في مخططات التكويف وتطوير المؤسسات الع
ومؤسسات التعميـ العالي وىيئات البحث ويجب أف تنجز إجباريا عمى أساس اإلتفاقيات المبرمة في إطار 

 التعاوف الدولي والشراكة مابيف الجامعات الدولية.
 يتـ إنتقاء المرشحيف مف طرؼ المؤسسات األصمية مف بيف الذيف يستوفوف الشروط التالية:

وى مؤشر عميو مف قبل مدير المؤسسة مشفوعا برأي مجمس المديرية تقديـ مشروع تربص تحسيف المست -
 مع إبراز التأثير المنتظر مف ىذا التربص.

تقديـ رسالة إستقباؿ أصمية صادرة عف مؤسسة جامعية أو مركز بحث أو ىيئة تكويف بالخارج ذات  -
 قدرات عممية وتقنية عالية وتنظيـ إداري فعاؿ ذات مراجع معترؼ بيا.

ئة اإلرساؿ المعنية التكفل بصفة إستثنائية بمصاريف تسجيل الموظفيف الممارسيف في مستوى يمكف ىي -
إتخاذ القرارات، المستفيديف مف تربصات قصيرة المدى )إقامة عممية ذات مستوى عالي( في حالة عدـ 

 2بالمائة )تكفل الييئة األجنبية المستقبمة بالمرشح، ال يمكف أف تتعدى مصاريف التسجيل نسبة أربعة 
( مف المبمغ اإلجمالي الممنوح لممؤسسات، بعنواف الميزانية المخصصة لمتربصات قصيرة المدى %

 بالخارج.

 3102 ديسمبر 20حرر بالجزائر في                                                                                           
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                

 دمحم مباركياألستاذ                                                                              
 

  ــــــــــــــــــــ،،،،،،ــــــــــــــ
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 القرارات الفردية
 رئيسا لممجمس  نجعي فاطمة الزىراءالسيدة  يتضمف تعييف 3102 أكتوبر 32قرار وزاري مشترؾ مؤرخ في ب

 .يمةالتربوي لممدرسة العميا لمفنوف الجم

  يمنح لمسيد كاممي الحاج مدير التنمية والمصالح العممية والتقنية، 3102أكتوبر  02مؤرخ في  821بقرار رقـ ،
بالنيابة، بالمديرية العامة لمبحث العممي والتطوير التكنولوجي، وفي حدود صالحياتو تفويضا باإلمضاء باسـ 

 .المقررات، باستثناء ما يتخذ في شكل قراروزير التعميـ العالي والبحث العممي عمى كل الوثائق و 
 الفردية المقررات

  يعيف السيد تمار يوسف،  بصفة عميد كمية عمـو اإلعالـ واإلتصاؿ بجامعة 3102سبتمبر  2مؤرخ في بمقرر  ،
 ، بالنيابة، 2الجزائر 

  القات الخارجية والتعاوف تنيى مياـ نائب مدير، مكمف بالع،  3102 أكتوبر 7المؤرخ في  272بمقرر رقـ
 .درير محرزوالتنشيل والتظاىرات العممية بجامعة ىواري بومديف لمعموـ والتكنولوجيا، التي يمارسيا السيد 

  تنيى مياـ عميد كمية الفيزياء، بجامعة ىواري بومديف لمعمـو ،  3102 أكتوبر 7المؤرخ في  271بمقرر رقـ
 لتكميفيا بوظيفة أخرى. يدش فوزية، مقوالتكنولوجيا، التي تمارسيا السيدة 

 بصفة نائب مدير، مكمفة  مقيدش فوزية، تعيف السيدة ،  3102 أكتوبر 7المؤرخ في  277رقـ  بمقرر
 بالعالقات الخارجية والتعاوف والتنشيل والتظاىرات العممية، بالنيابة، بجامعة ىواري بومديف لمعموـ والتكنولوجيا.

  بصفة عميدة  عمرون عقيلة زوجة فراحي، تعيف السيدة ،  3102 أكتوبر 7المؤرخ في  272بمقرر رقـ
 بجامعة ىواري بومديف لمعموـ والتكنولوجيا. بالنيابة، كمية الفيزياء،

  تنيى مياـ مدير عاـ، لموكالة الموضوعاتية لمبحث في العمـو ، 3102 أكتوبر 2المؤرخ في  278بمقرر رقـ
 لتكميفو بوظيفة أخرى. شربال عبد القادر، يا السيد اإلجتماعية واإلنسانية، التي يمارس

  بصفة مدير عاـ، بالنيابة، لموكالة  بوسنة محمود، يعيف السيد ، 3102 أكتوبر 2المؤرخ في  271بمقرر رقـ
 الموضوعاتية لمبحث في العمـو اإلجتماعية واإلنسانية.

  مدير عاـ،  بوسنة محمود، نح لمسيد في حدود صالحياتو يم،  3102 أكتوبر 2المؤرخ في  221بمقرر رقـ
بالنيابة، لموكالة الموضوعاتية لمبحث في العمـو اإلجتماعية واإلنسانية، تفويض باإلمضاء باسـ وزير التعميـ 

 العالي والبحث العممي كآمر بالصرؼ.

  التكويف العالي في بصفة نائب مدير مكمف بأبو بكر زقنيني، يعيف السيد ، 3102 نوفمبر 2مؤرخ في بمقرر
الطور الثالث والتأىيل الجامعي والبحث العممي، والتكويف العالي فيما بعد التدرج، بالنيابة، بجامعة األغواط، لمدة 

 سنة واحدة قابمة لمتجديد.

  تنيى مياـ مدير المدرسة الوطنية العميا لمصحافة وعمـو اإلعالـ، ،  3102 أكتوبر 8المؤرخ في  220بمقرر رقـ
 بناء عمى طمبو.إبراهيم إبراهيمي، ي يمارسيا السيد الت

  بصفة مدير،  بالنيابة، بن زاوي عبد السالم، يعيف السيد ،  3102 أكتوبر 8المؤرخ في  223بمقرر رقـ
 لممدرسة الوطنية العميا لمصحافة وعمـو اإلعالـ.

  بصفة  بن زاوي عبد السالم، في حدود صالحياتو يمنح لمسيد ،  3102 أكتوبر 8المؤرخ في  222بمقرر رقـ
مدير، بالنيابة، لممدرسة الوطنية العميا لمصحافة وعمـو اإلعالـ، تفويض باإلمضاء باسـ وزير التعميـ العالي 

 والبحث العممي كآمر بالصرؼ.
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  تنيى مياـ مدير فرعي لمتجييزات، بالمديرية العامة لمبحث ، 3102 أكتوبر 02المؤرخ في  222بمقرر رقـ
 لتكميفو بوظيفة أخرى.كاملي الحاج، والتطوير التكنولوجي، التي يمارسيا السيد العممي 

  بصفة مدير التنمية والمصالح كاملي الحاجيعيف السيد ،  3102 أكتوبر 02المؤرخ في  228بمقرر رقـ ،
 العممية والتقنية، بالنيابة، بالمديرية العامة لمبحث العممي والتطوير التكنولوجي.

  مستغانمي تمغى أحكاـ المقرر المتضمف تعييف السيد ،  3102 أكتوبر 02المؤرخ في  221بمقرر رقـ

 ، بصفة مدير اليياكل األساسية والشبكات المعموماتية، بالنيابة.أمحمد

  العقون محمدتمغى أحكاـ المقرر المتضمف تعييف السيد ،  3102 أكتوبر 02المؤرخ في  281بمقرر رقـ ،
 ت عبر الخل، بالنيابة.بصفة مدير فرعي لمخدما

  بوقزاطة جمالتمغى أحكاـ المقرر المتضمف تعييف السيد ،  3102 أكتوبر 02المؤرخ في  280بمقرر رقـ ،
 بصفة مدير التكويف المتواصل والعالقة بيف الجامعة والمؤسسة والوصاية البيداغوجية، بالنيابة .

  سايل حدة المقرر المتضمف تعييف السيدة  تمغى أحكاـ،  3102 أكتوبر 02المؤرخ في  283بمقرر رقـ

 ، بصفة مديرة الشيادات والمعادالت والتنشيل والتوثيق البيداغوجي والعممي، بالنيابة.وحيدة

  بصفة عبابو آسياتمغى أحكاـ المقرر المتضمف تعييف السيدة ،  3102 أكتوبر 02المؤرخ في  282بمقرر رقـ ،
 والتقييـ، بالنيابة. مديرة التعميـ والمتابعة البيداغوجية

  رباح حوريةتمغى أحكاـ المقرر المتضمف تعييف السيدة   ،3102 أكتوبر 02المؤرخ في  282بمقرر رقـ ،
 بصفة مديرة لمديرية التكويف في الدكتوراه، بالنيابة.

  فة ، بصكزاز خالدتمغى أحكاـ المقرر المتضمف تعييف السيد ،  3102 أكتوبر 02المؤرخ في  281بمقرر رقـ
 مدير فرعي لألمف ونوعية الخدمات لإلتصاالت والشبكات، بالنيابة.

  مهداوي لطيفةتمغى أحكاـ المقرر المتضمف تعييف السيدة ،  3102 أكتوبر 02المؤرخ في  287بمقرر رقـ ،
 بصفة مدير أنظمة اإلعالـ، بالنيابة.

  حماني محمدضمف تعييف السيد تمغى أحكاـ المقرر المت،  3102 أكتوبر 02المؤرخ في  282بمقرر رقـ ،
 بصفة مدير فرعي لتطوير األنظمة والتطبيقات المعموماتية، بالنيابة.

  قادري محمد تمغى أحكاـ المقرر المتضمف تعييف السيد ، 3102 أكتوبر 02المؤرخ في  288بمقرر رقـ

 ، بصفة مدير األمف المعموماتي ونوعية الخدمة، بالنيابة.العيد

  حوشين مصطفىتمغى أحكاـ المقرر المتضمف تعييف السيد ،  3102 أكتوبر 02مؤرخ في ال 281بمقرر رقـ ،
 بصفة مدير عاـ لمتعميـ والتكويف العالييف، بالنيابة.

  بوعون خامسةتمغى أحكاـ المقرر المتضمف تعييف السيدة ، 3102 أكتوبر 02المؤرخ في  211بمقرر رقـ ،
 ألمف الداخمي بالمؤسسات، بالنيابة.بصفة رئيسة الدراسات بالمكتب الوزاري ل

  بوجمعي سليمةتمغى أحكاـ المقرر المتضمف تعييف السيدة ، 3102 أكتوبر 02المؤرخ في  210بمقرر رقـ ،
 بصفة رئيسة الدراسات بالمكتب الوزاري لألمف الداخمي بالمؤسسات، بالنيابة.

  صابة محمد المتضمف تعييف السيد تمغى أحكاـ المقرر ، 3102 أكتوبر 02المؤرخ في  213بمقرر رقـ

 ، بصفة مفتش عاـ، بالنيابة، بالمفتشية العامة لوزارة التعميـ العالي والبحث العممي.الشريف

  منصور خوجة تمغى أحكاـ المقرر المتضمف تعييف السيد ، 3102 أكتوبر 02المؤرخ في  212بمقرر رقـ

 ، بالنيابة.، بصفة مدير الميزانية والوسائل ومراقبة التسييرفاتح
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  سعيداني أرزقيتمغى أحكاـ المقرر المتضمف تعييف السيد ،  3102 أكتوبر 02المؤرخ في  212بمقرر رقـ ،
 بصفة مدير عاـ لمتكويف والتعاوف بالخارج والتبادؿ ما بيف الجامعات، بالنيابة.

  سراي ربيعةسيدة تمغى أحكاـ المقرر المتضمف تعييف ال،  3102 أكتوبر 02المؤرخ في  211بمقرر رقـ ،
 بصفة مديرة التكويف بالخارج، بالنيابة.

  بصفة مفتش عاـ، برهومي سليمانتنيى مياـ السيد ،  3102 أكتوبر 02المؤرخ في  217بمقرر رقـ ،
 بالنيابة، بالمفتشية العامة لمبيداغوجيا في وزارة التعميـ العالي والبحث العممي.

  بصفة بطاز محمدتمغى أحكاـ المقرر المتضمف تعييف السيد  ،3102 أكتوبر 02المؤرخ في  212بمقرر رقـ ،
 مدير عاـ لتطوير تكنولوجيات أنظمة المعمومات لمتعميـ العالي والبحث العممي، بالنيابة.

  فويعل الطاهرتمغى أحكاـ المقرر المتضمف تعييف السيد ،  3102 أكتوبر 02المؤرخ في  218بمقرر رقـ ،
 ما بيف الجامعات، بالنيابة. بصفة مدير فرعي لإلتصاؿ

  لوني عبد الحميدتمغى أحكاـ المقرر المتضمف تعييف السيد ،  3102 أكتوبر 02المؤرخ في  211بمقرر رقـ ،
 بصفة مدير اإلعالـ واإلتصاؿ ما بيف الجامعات، بالنيابة.

  موحوش علي تمغى أحكاـ المقرر المتضمف تعييف السيد،  3102 أكتوبر 02المؤرخ في  111بمقرر رقـ ،
 بصفة مدير فرعي لممكتبات الرقمية، بالنيابة.

  بودينة عبد المجيدتمغى أحكاـ المقرر المتضمف تعييف السيد  ،3102 أكتوبر 02المؤرخ في  110بمقرر رقـ ،
 بصفة مدير فرعي لمتعميـ المتمفز، بالنيابة.

  سوامي فريالتضمف تعييف السيدة تمغى أحكاـ المقرر الم،  3102 أكتوبر 02المؤرخ في  113بمقرر رقـ ،
 بصفة مدير أنظمة دعـ المعرفة، بالنيابة.

  بصفة نائب مدير جامعة بوحساين نصر الدينيعيف  السيد ،  3102 أكتوبر 31المؤرخ في  112بمقرر رقـ ،
ا التكويف ، بالنيابة، مكمف بالتكويف العالي في الطور الثالث والتأىيل الجامعي والبحث العممي، وكذ3البميدة 

 العالي فيما بعد التدرج.

  بصفة رئيس لجنة صام بوعافية إبراهيميعيف  السيد ،  3102 أكتوبر 33المؤرخ في  103بمقرر رقـ ،
 .-السانية  –الصفقات لمديرية الخدمات الجامعية وىراف 

  لوجيات واإلبتكار، تنيى مياـ مدير فرعي لمؤشرات العمـ والتكنو ، 3102 أكتوبر 20المؤرخ في  132بمقرر رقـ
، إللغاء الييكل حسان بلبشيربالمديرية العامة لمبحث العممي والتطوير التكنولوجي، التي يمارسيا  السيد 

 وتكميفو بوظيفة أخرى.

  بصفة مدير برمجة البحث والتقييـ حسان بلبشيريعيف السيد ، 3102 أكتوبر 20المؤرخ في  131بمقرر رقـ ،
 لمديرية العامة لمبحث العممي والتطوير التكنولوجي.واإلستشراؼ، بالنيابة، با

  بصفة مدير حسان بلبشيرفي حدود صالحياتو يمنح لمسيد ،  3102 أكتوبر 20المؤرخ في  137بمقرر رقـ ،
برمجة البحث والتقييـ واإلستشراؼ، بالنيابة، بالمديرية العامة لمبحث العممي والتطوير التكنولوجي، تفويض 

 زير التعميـ العالي والبحث العممي عمى كل الوثائق والمقررات، بإستثناء ما يتخذ في شكل قرار.باإلمضاء باسـ و 
  تنيى مياـ مدير فرعي لبرمجة البحث، بالمديرية العامة لمبحث ، 3102 أكتوبر 20المؤرخ في  132بمقرر رقـ

 كل وتكميفو بوظيفة أخرى.، إللغاء الييمفجخ عيسىالعممي والتطوير التكنولوجي، التي يمارسيا  السيد 

  بصفة مدير فرعي لبرمجة البحث  مفجخ عيسىيعيف السيد ،  3102 أكتوبر 20المؤرخ في  138بمقرر رقـ
 واإلستشراؼ، بالنيابة،  بالمديرية العامة لمبحث العممي والتطوير التكنولوجي.
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  مدير فرعي مفجخ عيسىفي حدود صالحياتو يمنح لمسيد ، 3102 أكتوبر 20المؤرخ في  131بمقرر رقـ ،
لبرمجة البحث واإلستشراؼ، بالنيابة، بالمديرية العامة لمبحث العممي والتطوير التكنولوجي، تفويض باإلمضاء 

 باسـ وزير التعميـ العالي والبحث العممي عمى كل الوثائق والمقررات، بإستثناء ما يتخذ في شكل قرار.
  تنيى مياـ مدير فرعي لإلبتكار، بالمديرية العامة لمبحث العممي   ،3102 أكتوبر 20المؤرخ في  121بمقرر رقـ

 ، إللغاء الييكل وتكميفيا بوظيفة أخرى.هومل كنزةوالتطوير التكنولوجي، التي تمارسيا  السيدة 

  بصفة مدير فرعي لتنسيق أنشطة  هومل كنزةتعيف السيدة ،  3102 أكتوبر 20المؤرخ في  120بمقرر رقـ
 اعات، بالنيابة، بالمديرية العامة لمبحث العممي والتطوير التكنولوجي.البحث بيف القط

  مديرة فرعية هومل كنزةفي حدود صالحيتيا يمنح لمسيدة ،  3102 أكتوبر 20المؤرخ في  123بمقرر رقـ ،
ويض لتنسيق أنشطة البحث بيف القطاعات، بالنيابة، بالمديرية العامة لمبحث العممي والتطوير التكنولوجي، تف

 باإلمضاء باسـ وزير التعميـ العالي والبحث العممي عمى كل الوثائق والمقررات، بإستثناء ما يتخذ في شكل قرار.
  بصفة مدير فرعي لمبرامب الدولية  بلقادة رشيديعيف السيد ، 3102 أكتوبر 20المؤرخ في  122بمقرر رقـ

 ر التكنولوجي.لمبحث، بالنيابة، بالمديرية العامة لمبحث العممي والتطوي

  بصفة مدير  بلقادة رشيدفي حدود صالحيتو يمنح لمسيد ،  3102 أكتوبر 20المؤرخ في  122بمقرر رقـ
فرعي لمبرامب الدولية لمبحث، بالنيابة، بالمديرية العامة لمبحث العممي والتطوير التكنولوجي، تفويض باإلمضاء 

 وثائق والمقررات، بإستثناء ما يتخذ في شكل قرار.باسـ وزير التعميـ العالي والبحث العممي عمى كل ال
  تنيى مياـ مدير فرعي لتثميف نتائب البحث، بالمديرية العامة ،  3102 أكتوبر 20المؤرخ في  121بمقرر رقـ

، إللغاء الييكل وتكميفو بوظيفة مزيان عبد الرحمانلمبحث العممي والتطوير التكنولوجي، التي يمارسيا  السيد 
 أخرى.

 بصفة مدير فرعي لتنظيـ  مزيان عبد الرحمانيعيف السيد ،  3102 أكتوبر 20المؤرخ في  127رر رقـ بمق
 البحث والتوثيق، بالنيابة، بالمديرية العامة لمبحث العممي والتطوير التكنولوجي.

  بصفة مدير فرعي لإلستغالؿ  زواوي الهادييعيف السيد ،  3102 أكتوبر 20المؤرخ في  128بمقرر رقـ
 وصيانة اليياكل األساسية لمبحث وتجييزاتو، بالنيابة، بالمديرية العامة لمبحث العممي والتطوير التكنولوجي.

  بصفة مدير فرعي لمتجييزات،  تومي ذهبييعيف السيد ،  3102 أكتوبر 20المؤرخ في  121بمقرر رقـ
 بالنيابة، بالمديرية العامة لمبحث العممي والتطوير التكنولوجي.

 تنيى مياـ مدير فرعي لإلعالـ العممي والتقني واإلقتصادي ،  3102 أكتوبر 20المؤرخ في  123رقـ  بمقرر
، مرزاق رمضةواإلحصائيات، بالمديرية العامة لمبحث العممي والتطوير التكنولوجي، التي يمارسيا  السيد 

 إللغاء الييكل وتكميفو بوظيفة أخرى.

  بصفة مدير فرعي لإلحصائيات  مرزاق رمضةيعيف السيد ،  3102 أكتوبر 20المؤرخ في  122بمقرر رقـ
 وتخطيل اإلستثمارات، بالنيابة، بالمديرية العامة لمبحث العممي والتطوير التكنولوجي.

  تنيى مياـ مدير برمجة البحث والتقييـ واإلستشراؼ، بالمديرية ،  3102 أكتوبر 20المؤرخ في  121بمقرر رقـ
، إللغاء الييكل وتكميفو بوظيفة سالمي مختارلتطوير التكنولوجي، التي يمارسيا  السيد العامة لمبحث العممي وا

 أخرى.

  بصفة مدير التطوير التكنولوجي  سالمي مختاريعيف السيد ،  3102 أكتوبر 20المؤرخ في  127بمقرر رقـ
 واإلبتكار، بالنيابة، بالمديرية العامة لمبحث العممي والتطوير التكنولوجي.
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  مدير التطوير  سالمي مختارفي حدود صالحيتو يمنح لمسيد ،  3102 أكتوبر 20المؤرخ في  122ر رقـ بمقر
التكنولوجي واإلبتكار، بالنيابة، بالمديرية العامة لمبحث العممي والتطوير التكنولوجي، تفويض باإلمضاء باسـ 

 ثناء ما يتخذ في شكل قرار.وزير التعميـ العالي والبحث العممي عمى كل الوثائق والمقررات، باست
  تنيى مياـ مدير البرامب الدولية لمبحث، بالمديرية العامة لمبحث ، 3102 أكتوبر 20المؤرخ في  128بمقرر رقـ

 ، إللغاء الييكل وتكميفو بوظيفة أخرى.سوامي فريالالعممي والتطوير التكنولوجي، التي تمارسيا السيدة 

  بصفة مديرة فرعية لإلبتكار  سوامي فريالتعيف السيدة ،  3102 أكتوبر 20المؤرخ في  121بمقرر رقـ
 والرصد التكنولوجي، بالنيابة، بالمديرية العامة لمبحث العممي والتطوير التكنولوجي.

  مديرة فرعية سوامي فريالفي حدود صالحيتيا يمنح لمسيدة ،  3102 أكتوبر 20المؤرخ في  111بمقرر رقـ ،
وجي، بالنيابة، بالمديرية العامة لمبحث العممي والتطوير التكنولوجي، تفويض باإلمضاء لإلبتكار والرصد التكنول

 باسـ وزير التعميـ العالي والبحث العممي عمى كل الوثائق والمقررات، باستثناء ما يتخذ في شكل قرار.
  الشراكة، بالمديرية تنيى مياـ مدير فرعي لمتحويل التكنولوجي و ، 3102 أكتوبر 20المؤرخ في  110بمقرر رقـ

، إللغاء الييكل وتكميفو بوظيفة حمولي جميلالعامة لمبحث العممي والتطوير التكنولوجي، التي يمراسيا السيد 
 أخرى.

  بصفة مدير فرعي لمتطوير  حمولي جميليعيف السيد ، 3102 أكتوبر 20المؤرخ في  113بمقرر رقـ
 مة لمبحث العممي والتطوير التكنولوجي.التكنولوجي والشراكة، بالنيابة، بالمديرية العا

  مدير فرعي  حمولي جميلفي حدود صالحيتو يمنح لمسيد ،  3102 أكتوبر 20المؤرخ في  112بمقرر رقـ
لمتطوير التكنولوجي والشراكة، بالنيابة، بالمديرية العامة لمبحث العممي والتطوير التكنولوجي، تفويض باإلمضاء 

 والبحث العممي عمى كل الوثائق والمقررات، باستثناء ما يتخذ في شكل قرار.باسـ وزير التعميـ العالي 
  تنيى مياـ مدير فرعي إلستغالؿ وصيانة اليياكل األساسية ،  3102 أكتوبر 20المؤرخ في  112بمقرر رقـ

عبد لكحل لمبحث وتجييزاتو، بالمديرية العامة لمبحث العممي والتطوير التكنولوجي، التي يمارسيا السيد 

 ، لتكميفو بوظيفة أخرى.الرحمان

  بصفة مدير فرعي لتثميف لكحل عبد الرحمان يعيف السيد ،  3102 أكتوبر 20المؤرخ في  111بمقرر رقـ
 نتائب البحث والتعميـ، بالنيابة، بالمديرية العامة لمبحث العممي والتطوير التكنولوجي.

  بصفة  لكحل عبد الرحمان صالحياتو يمنح لمسيد في حدود ، 3102 أكتوبر 20المؤرخ في  117بمقرر رقـ
مدير فرعي لتثميف نتائب البحث والتعميـ، بالنيابة، بالمديرية العامة لمبحث العممي والتطوير التكنولوجي، تفويض 
 باإلمضاء باسـ وزير التعميـ العالي والبحث العممي عمى كل الوثائق والمقررات، باستثناء ما يتخذ في شكل قرار.

 بصفة مدير فرعي لإلعالـ  حريك حكيم يعيف السيد ،  3102 أكتوبر 20المؤرخ في  112رر رقـ بمق
 والمؤشرات العممية والتقنية، بالنيابة، بالمديرية العامة لمبحث العممي والتطوير التكنولوجي.

  فرعي  مدير حريك حكيم في حدود صالحياتو يمنح لمسيد ،  3102 أكتوبر 20المؤرخ في  118بمقرر رقـ
لإلعالـ والمؤشرات العممية والتقنية، بالنيابة، بالمديرية العامة لمبحث العممي والتطوير التكنولوجي، تفويض 
 باإلمضاء بإسـ وزير التعميـ العالي والبحث العممي عمى كل الوثائق والمقررات، باستثناء ما يتخذ في شكل قرار.

  ى مياـ مفتش، بالمفتشية العامة لوزارة التعميـ العالي والبحث تني، 3102 أكتوبر 20المؤرخ في  111بمقرر رقـ
 ، بسبب الوفاة.عيداوي حسانالعممي، التي يمراسيا السيد 

  بصفة رئيس لجنة الصفقات لممدرسة  مدربل خالدييعيف السيد ،  3102 نوفمبر 2المؤرخ في  171بمقرر رقـ
 الوطنية المتعددة التقنيات بوىراف.
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  بصفة عميد كمية الطب بجامعة  تركي خديجة تعيف السيدة ،  3102 نوفمبر 2مؤرخ في ال 170بمقرر رقـ
 مستغانـ، بالنيابة.

  تنيى مياـ عميد كمية انداب والمغات، بجامعة بجاية، التي ،  3102 نوفمبر 01المؤرخ في  172بمقرر رقـ
 بناء عمى طمبو. محند محرازي، يمارسيا السيد 

  بصفة رئيس لجنة الصفقات بلحاكم مصطفى يعيف السيد ،  3102 نوفمبر 01 المؤرخ في 171بمقرر رقـ
 لجامعة سيدي بمعباس.

  بصفة رئيس لجنة الصفقات لجامعة  خالفي علي يعيف السيد ،  3102 نوفمبر 01المؤرخ في  177بمقرر رقـ
 تممساف.

  بصفة مكمف بالدراسات والتمخيص،  يان أحمد صايفي بن زيعيف السيد ،  3102 نوفمبر 01مؤرخ في بمقرر
 بالنيابة، لمدة سنة قابمة لمتجديد.

  بصفة مدير، بالنيابة، لممدرسة  قاسي فرحات يعيف السيد ،  3102 نوفمبر 03المؤرخ في  121بمقرر رقـ
 الوطنية العميا لمفالحة.

  بصفة مدير،  ي فرحات قاسفي حدود صالحيتو يمنح لمسيد  ،3102 نوفمبر 03المؤرخ في  120بمقرر رقـ
بالنيابة، لممدرسة الوطنية العميا لمفالحة، تفويض باإلمضاء باسـ وزير التعميـ العالي والبحث العممي كآمر 

 بالصرؼ.
  تمغى أحكاـ المقرر المذكور أعاله، المتضمف تعييف السيد  ،3102 نوفمبر 03المؤرخ في  123بمقرر رقـ

 وطنية العميا لمفالحة، بالنيابة.بصفة مدير المدرسة الحرطاني طاريق، 

  تنيى مياـ عميد كمية الحقوؽ والعموـ السياسية، بجامعة بجاية، ، 3102 نوفمبر 02المؤرخ في  122بمقرر رقـ
 ، بناء عمى طمبو.بودريوة عبد الكريمالتي يمراسيا السيد 

  ة عميد كمية الحقوؽ ، بصفأيت منصور كماليعيف السيد ،  3102 نوفمبر 02المؤرخ في  122بمقرر رقـ
 والعمـو السياسية، بجامعة بجاية.

  رئيسا لمشروع المركز سلطاني نور الدينيعيف السيد ،  3102 نوفمبر 08المؤرخ في  121بمقرر رقـ  ،
 الوطني في البيئة والتنمية المستدامة والمسجل بعنواف جامعة عنابة.

  رئيسا لمشروع إنجاز سعيدان عبد القادرد يعيف السي،  3102 نوفمبر 08المؤرخ في  181بمقرر رقـ  ،
 أرضية تكنولوجية لتناضد األشعة الجزيئية والمسجل بعنواف جامعة وىراف.

  رئيسا لمشروع إنجاز قادري عبد الرحمانيعيف السيد ،  3102 نوفمبر 08المؤرخ في  180بمقرر رقـ  ،
 جامعة وىراف. أرضية تكنولوجية في الحقل المغناطيسي المكثف والمسجل بعنواف

  رئيسا لمشروع  األرضية بن قداش عبد القادريعيف السيد ،  3102 نوفمبر 08المؤرخ في  183بمقرر رقـ ،
 الكيميائية والمسجل بعنواف جامعة وىراف.-التقنية لمتحاليل الفيزيائية

  دير جامعة ،  بصفة نائب ملحفة بوصيف فريديعيف السيد ،  3102 نوفمبر 01المؤرخ في  182بمقرر رقـ
 تممساف، بالنيابة، مكمف بالتكويف العالي في التدرج والتكويف المتواصل والشيادات.

  رئيسا لمشروع  بن صاولة عبد الحكيم أبوبكريعيف السيد ، 3102 نوفمبر 31المؤرخ في  188بمقرر رقـ ،
 مركز اإلبتكار والتحويل التكنولوجي والمسجل بعنواف جامعة تممساف.

  بصفة عميد كمية الطب، خليف جمال الدينيعيف السيد ،  3102 نوفمبر 32المؤرخ في  181بمقرر رقـ ،
 بالنيابة، بجامعة بشار.
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  تنيى مياـ عميد كمية العمـو اإلقتصادية والتجارية وعمـو ، 3102 ديسمبر المؤرخ في أوؿ 111بمقرر رقـ
 ، بناء عمى طمبو.يلطرش علالتسيير، بالنيابة، بجامعة سكيكدة، التي يمارسيا السيد 

  بصفة عميد كمية العمـو شالبي عماريعيف السيد ،  3102 ديسمبر المؤرخ في أوؿ 711بمقرر رقـ ،
 اإلقتصادية والتجارية وعموـ التسيير، بالنيابة، بجامعة سكيكدة.

  ات، ، بصفة عميد كمية انداب والمغبكتاش مراديعيف السيد ،  3102 ديسمبر 2المؤرخ في  710بمقرر رقـ
 بالنيابة، لجامعة بجاية.

  بصفة عميد كمية العمـو مزي عبد القادريعيف السيد ،  3102 ديسمبر 01المؤرخ في  702بمقرر رقـ ،
 اإلنسانية واإلجتماعية، بالنيابة، بجامعة بشار.

  رية وعمـو تنيى مياـ عميد كمية العموـ اإلقتصادية والعموـ التجا،  3102 ديسمبر 31المؤرخ في  721بمقرر رقـ
 ، لتكميفو بوظيفة أخرى.الطيب ياسين، التي يمارسيا السيد 2التسيير، بالنيابة، لجامعة الجزائر

  بصفة عميد كمية العموـ اإلقتصادية لخلف عثمانيعيف السيد ، 3102 ديسمبر 31المؤرخ في  720بمقرر رقـ ،
 .2والعمـو التجارية وعمـو التسيير، بالنيابة، بجامعة الجزائر

 التي 0الجزائرتنيى مياـ عميد كمية الحقوؽ، بالنيابة، بجامعة ،  3102 ديسمبر 20المؤرخ في  723قرر رقـ بم ،
 أحمية سليمان.يمارسيا السيد 

  بصفة عميد كمية عبد الحميد بن عيشةيعيف السيد ،  3102 ديسمبر 20المؤرخ في  722بمقرر رقـ  ،
 .0الحقوؽ، بالنيابة، بجامعة الجزائر

  بصفة مدير معيد عمـو  يحياوي السعيديعيف السيد ،  3102 ديسمبر 20المؤرخ في  722بمقرر رقـ ،
 وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية، بالنيابة، بجامعة باتنة.

  بصفتو مدير وحدة بحث تحت  عدو أحمد، تنيى مياـ األستاذ ،  3102 نوفمبر 31المؤرخ في  107بمقرر رقـ
 "، المنشأة لدى جامعة مستغانـ، بناء عمى طمبو. التحصي البولي والصفراوي أمراض عنواف " 

  بصفة مدير وحدة البحث في الجي رياض، يعيف السيد ،  3102 ديسمبر 1المؤرخ في  113بمقرر رقـ
مركز  التحاليل والتطوير التكنولوجي في البيئة، الكائف مقرىا بمدينة سيدي عبد هللا والية الجزائر، والمنشأة لدى

 البحث العممي والتقني في التحاليل الفيزيائية والكيميائية.
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