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التطبيقي ببن عكنون ،لفائدة جامعة الجزائر167 ................................................................................... 3

 -مـقرر رقم  767مؤرخ في ديسمبر  ،2014يتضمن تحويل جامعة حسيبة بن بوعمي الشمف من الندوة الجيوية لمجامعات لمنطقة

الوسط إلى الندوة الجيوية لمجامعة لمنطقة الغرب169 ...............................................................................

 -Vالقرارات الفردية
 -الق اررات الفردية......................................................................................... ..............
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 مرسوـ تنفيذي رقـ  271-14مؤرخ في  4ذي الحجة عاـ  1435الموافق  28سبتمبر سنة  ،2014يتضمف نقل
مقر المدرسة الوطنية العميا لممناجمنت.
(الجريدة الرسمية رقم  85الصادرة في  02أكتوبر )1024

 قرار وزاري مشترؾ مؤرخ في  2يونيو سنة  ،2013يحدد قائمة تخصصات الشيادات المطموبة لاللتحاؽ ببعض
رتب أسالؾ مستخدمي دعـ البحث.

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 قرار وزاري مشترؾ مؤرخ في  11نوفمبر سنة  ،2013يعدؿ ويتمـ القرار الوزاري المشترؾ المؤرخ في  2يونيو
سنة  ،2011الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفيا ومدة العقد الخاص باألعواف العامميف في نشاطات
الحفع أو الصيانة أو الخدمات بعنواف المدارس خارج الجامعة.

ػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 قرار وزاري مشترؾ مؤرخ في  12نوفمبر سنة  ،2013يعدؿ ويتمـ القرار الوزاري المشترؾ المؤرخ في  2يونيو
سنة  ،2011لذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفيا ومدة العقد الخاص باألعواف العامميف في نشاطات
الحفع أو الصيانة أو الخدمات بعنواف الجامعات.

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 قرار وزاري مشترؾ مؤرخ في  12نوفمبر سنة  ،2013يعدؿ ويتمـ القرار الوزاري المشترؾ المؤرخ في  2يونيو
سنة  ،2011الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفيا ومدة العقد الخاص باألعواف العامميف في نشاطات
الحفع أو الصيانة أو الخدمات بعنواف المراكز الجامعية.

(الجريدة الرسمية رقم  67الصادرة في  12ديسمبر )1024

 قرار وزاري مشترؾ مؤرخ في  17نوفمبر سنة  ،2013يعدؿ ويتمـ الجدوؿ الممحق بالقرار الوزاري المشترؾ
المؤرخ في  24مايو سنة  ،2010الذي يحدد عدد المناصب العميا ألسالؾ األساتذة الباحثيف.

(الجريدة الرسمية رقم  64الصادرة في  18ديسمبر )1024

النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي

الثالثي

الرابع1024-

|

9
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قرار وزاري مشترك مؤرخ في  3ربيع األول عام  1436الموافق  25ديسمبر  ،2014يتضمن فتح شعبة:
"ىندسة وعمران" ،تخصص" :ممتمكات ثقافية" ،ميدان" :عموم وتكنولوجيا" ،ويحدد شروط االلتحاق وشروط
التوجيو واعادة التوجيو ومحتوى البرامج ومدة الدراسة ونظاميا وتشكيل لجان االمتحانات لنيل
شيادة ليسانس أكاديمية بالمدرسة الوطنية لحفظ الممتمكات الثقافية وترميميا
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
و وزيرة الثقافة،
 بمقتضى القانوف رقـ  05-99المؤرخ في  18ذي الحجة عاـ  1419الموافق  4ابريل سنة  1999والمتضمفالقانوف التوجييي لمتعميـ العالي ،المعدؿ والمتمـ،
 وبمقتضى المرسوـ رقـ  363-83المؤرخ في  15شعباف عاـ  1403الموافق  28مايو سنة  1983والمتعمقبممارسة الوصاية التربوية عمى مؤسسات التكويف العالي،
 وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  154-14المؤرخ في  5رجب عاـ  1435الموافق  5مايو سنة 2014والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  79-05المؤرخ في  17محرـ عاـ  1426الموافق  26فبراير سنة 2005الذي يحدد صالحيات وزير الثقافة،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  500-05المؤرخ في  27ذي القعدة عاـ  1426الموافق  29ديسمبر سنة 2005الذي يحدد مياـ المدرسة خارج الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  265-08المؤرخ في  17شعباف عاـ  1429الموافق  19غشت سنة 2008والمتضمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  328-08المؤرخ في  21شواؿ عاـ  1429الموافق  21أكتوبر سنة 2008والمتضمف إنشاء المدرسة الوطنية لحفع الممتمكات الثقافية وترميميا،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  219-13المؤرخ في  9شعباف عاـ  1434الموافق  18يونيو سنة 2013والمتضمف إعادة تنظيـ المدرسة الوطنية لحفع الممتمكات الثقافية وترميميا،
 وبمقتضى القرار الوزاري المشترؾ المؤرخ في  2محرـ عاـ  1428الموافق  21يناير سنة  2007والمتضمفإنشاء المجنة القطاعية لممارسة الوصاية التربوية عمى مؤسسات التكويف العالي التابعة لو ازرة الثقافة وتشكيميا
وتنظيميا وعمميا ،المتمـ،
 وبناء عمى محضر اجتماع المجنة الوطنية لمتأىيل المؤرخ في  15مارس سنة .2012يقـــــرران
المادة األولى :تطبيقا ألحكاـ المادة  3مف المرسوـ رقـ  363-83المؤرخ في  15شعباف عاـ  1403الموافق
 28مايو سنة  1983والمذكور أعاله ،ييدؼ ىذا القرار إلى فتح شعبة "ىندسة وعمراف" ،تخصص
"ممتمكات ثقافة" ميداف "عموـ وتكنولوجيا" وتحديد شروط االلتحاؽ وشروط التوجيو واعادة التوجيو
ومحتوى البرامج ومدة الدراسة ونظاميا وتشكيل لجاف االمتحانات لنيل شيادة ليسانس أكاديمية
بالمدرسة الوطنية لحفع الممتمكات الثقافية وترميميا.
المادة  :2يحدد البرنامج البيداغوجي لمشعبة المذكورة في المادة األولى أعاله والمفتوحة ابتداء مف السنة الجامعية
 2013-2012وفقا لممحق ىذا القرار.
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المادة  :3يتـ االلتحاؽ بالمدرسة الوطنية لحفع الممتمكات الثقافية وترميميا لنيل شيادة ليسانس أكاديمية في
شعبة "ىندسة وعمراف" ،تخصص "ممتمكات ثقافية" ميداف "عموـ وتكنولوجيا" عف طريق مسابقة.
ينبغي عمى المترشحيف لمسابقة الدخوؿ إلى المدرسة الوطنية لحفع الممتمكات الثقافية وترميميا أف
يكونوا:
 حائزيف عمى شيادة البكالوريا لمتعميـ الثانوي لمسنة الجارية في شعب" :رياضيات" و"التقني الرياضي"
و"عموـ تجريبية" أو شيادة أجنبية معترؼ بمعادلتيا،
 حاصميف عمى معدؿ عاـ في شيادة البكالوريا يساوي أو يفوؽ ،20/11
 ناجحيف في مسابقة الدخوؿ.
المادة  :4يعمف تاريخ المسابقة المذكورة في المادة  3أعاله ،عف طريق موقع االنترنت لممدرسة وعف طريق
الصحافة والممصقات أو بكل وسيمة أخرى مالئمة.
المادة  :5تنظـ مسابقة االلتحاؽ بالمدرسة الوطنية لحفع الممتمكات الثقافية وترميميا مف قبل لجنة مكمفة
بالمسابقة وتدعى في صمب النص "المجنة".
تدرس المجنة مطابقة ممفات الترشح لممسابقة وتضبط قائمة المترشحيف إلجراء المسابقة.
تعد المجنة ،بناء عمى محضر مداوالت أعضاء لجنة المسابقة ،قائمة المترشحيف الناجحيف في المسابقة
عمى أساس الترتيب االستحقاقي.
تنشر ىذه القائمة ،إلعالـ المترشحيف ،بمقر المدرسة وعف طريق الصحافة.
المادة  :6تتشكل المجنة مف:
 مدير المدرسة أو ممثمو ،رئيسا،
 المدير المساعد لمدراسات في التدرج والشيادات بالمدرسة،
 أستاذ دائـ مف بيف األساتذة األعمى رتبة بالمدرسة،
 ممثل عف و ازرة الثقافة،
 ممثل عف و ازرة التعميـ العالي والبحث العممي.
المادة  :7تتضمف مسابقة االلتحاؽ بالمدرسة الوطنية لحفع الممتمكات الثقافية وترميميا ،اختباريف كتابييف:
 فيزياء وكيمياء ،معامل01 :
 فنوف وعموـ المممكات الثقافية ،معامل01 :
المادة  :8يمكف تعديل و/أو إتماـ أحكاـ المادتيف  3و 6مف ىذا القرار باقتراح مف المجمس العممي لممدرسة وبعد
المصادقة عمييا مف قبل ثمثي ( )3/2أعضاء المجنة القطاعية.
المادة  :9إف كيفيات التقييـ والتدرج بالمدرسة الوطنية لحفع الممتمكات الثقافية وترميميا ىي ذاتيا المعموؿ بيا
في مؤسسات التعميـ والتكويف العالييف التابعة لو ازرة التعميـ العالي والبحث العممي.
المادة  :10تحدد بيانات ومواصفات الشيادة النيائية بالمدرسة الوطنية لحفع الممتمكات الثقافية وترميميا بقرار
مشترؾ بيف الوزير المكمف بالتعميـ العالي والبحث العممي والوزيرة المكمفة بالثقافة.
المادة  :11يك مف كل مف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف بو ازرة التعميـ العالي والبحث العممي ومدير اإلدارة
والوسائل بو ازرة الثقافة ومديرة المدرسة الوطنية لحفع الممتمكات الثقافية وترميميا ،كل فيما يخصو،
بتطبيق ىذا القرار.
المادة  :12ينشر ىذا القرار في الجريدة الرسمية لمجميورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ دمحم مباركي
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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الممحق

البرنامج البيداغوجي لشعبة "ىندسة وعمران" ،تخصص "ممتمكات ثقافية" ،ميدان "عموم وتكنولوجيا"،
لنيل شيادة ليسانس أكاديمية بالمدرسة الوطنية لحفظ الممتمكات الثقافية وترميميا
السداسيان األول والثاني

السداسيان الثالث والرابع
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السداسيان الخامس والسادس

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قرار وزاري مشترك مؤرخ في  28ديسمبر  2014يحدد كيفيات انتخاب ممثمي األساتذة
االستشفائيين الجامعيين في المجان االستشارية االستشفائية الجامعية المحمية والوطنية
إن وزير الصحة والسكان واصالح المستشفيات،
و وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  154-14المؤرخ في  5رجب عاـ  1435الموافق  5مايو سنة 2014والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  379-11المؤرخ في  25ذو الحجة عاـ  1432الموافق  21نوفمبر سنة 2011الذي يحدد صالحيات وزير الصحة والسكاف واصالح المستشفيات،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  228-13المؤرخ في  23رمضاف عاـ  1434الموافق أوؿ غشت سنة 2013والمتضمف إنشاء المجاف االستشارية االستشفائية الجامعية ويحدد صالحياتيا وتنظيميا وسيرىا ،السيما المادة 4
الفقرة  6والمادة  14منو،
 بمقتضى الق اررات الو ازرية المشتركة المؤرخة في  24جواف  1999والمتضمنة إنشاء المجاف االستشاريةاالستشفائية الجامعية المحمية لدى كميات الطب بالجزائر ،البميدة ،وىراف ،قسنطينة ،وتيزي وزو ،عنابة ،باتنة،
تممساف وسيدي بمعباس،
 وبمقتضى الق اررات الو ازرية المشتركة المؤرخة في  01سبتمبر  2013التي تحدد المجاف االستشارية االستشفائيةالجامعية المحمية لدى كميات الطب بجامعات بجاية ومستغانـ،
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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 وبمقتضى الق اررات الو ازرية المشتركة المؤرخة في  18أوت  2013التي تحدد المجاف االستشارية االستشفائيةالجامعية المحمية لدى كميات الطب بجامعات بشار ،ورقمة واألغواط.
يقـــــرران
المادة األولى :طبقا ألحكاـ المادة  4الفقرة  6والمادة  14مطة  2مف المرسوـ التنفيذي رقـ  288-13المؤرخ في
 23رمضاف عاـ  1434الموافق أوؿ غشت سنة  2013الذي يتضمف إنشاء المجاف االستشارية

االستشفائية الجامعية وتحديد صالحياتيا وتنظيميا وسيرىا ،ييدؼ ىذا القرار الوزاري المشترؾ إلى

تحديد كيفيات انتخاب ممثمي األساتذة االستشفائييف الجامعييف في المجاف االستشارية االستشفائية

الجامعية المحمية والمجنة الوطنية،

المادة  :2ينتخب في كل كمية الطب مقر المجنة االستشارية اإلستشفائية الجامعية المحمية أستاذ استشفائي جامعي
كل قسـ وأستاذ استشفائي جامعي لمدة  3سنوات قابمة لمتجديد مرة واحدة،

المادة  :3ينتخب مف بيف ثالثة األساتذة االستشفائييف الجامعييف المنتخبيف عف كل قسـ ،ممثال عف األعضاء مف
المجنة االستشارية اإلستشفائية الجامعية محميا ممثال عنيـ المجنة الوطنية،

المادة  :4يعد قابال لالنتخاب األساتذة االستشفائييف الجامعيوف الذيف يمارسوف نشاطيـ بصفة دائمة في كمية
الطب المعنية،

المادة  :5يمكف لألساتذة االستشفائييف الجامعييف الذيف تتوفر فييـ الشروط المذكورة في المادة  4أعاله الترشح،
بإرساؿ إلى عميد كمية الطب المعنية تصريح موقع ليذا الغرض،

المادة  :6تعد إدارة الكمية قائمة المترشحيف عمى أساس تصريحات الترشح وتنشرىا في مكاف في متناوؿ الجميع،

السيما في كميات الطب والمراكز االستشفائية الجامعية والمؤسسات االستشفائية المتخصصة والمؤسسات
العمومية االستشفائية قبل خمسة عشر يوما عمى األقل مف التاريخ المقرر إلجراء التصويت،

المادة  :7يعد ناخبوف كل األساتذة االستشفائييف الجامعييف الذيف يمارسوف نشاطيـ بصفة دائمة في كمية الطب
المعنية،

المادة  :8تتـ عمميات التصويت بصفة عمنية في أماكف العمل وأثناء ساعات العمل ،عف طريق التصويت السري
وفي ظرؼ،

المادة  : 9تتولى إدارة كمية الطب المعنية فتح مكتب تصويت لكل قسـ ولكل رتبة ،يعيف في مكتب انتخاب،
رئيسا وكاتبا مف طرؼ عميد الكمية،

يتولى مكتب التصويت بفرز األصوات واعداد محضر العممية االنتخابية ممضى مف قبل الرئيس وكاتب
ومندوب المترشحيف،

المادة  :10يتـ اإلعالف عف قائمة المترشحيف المنتخبيف حسب العد التنازلي لعدد األصوات المحصل عمييما لكل
واحد منيما،

المادة  :11ترسل محاضر العمميات االنتخابية إلى عميد كمية الطب الذي يعد محض ار شامال يتضمف إعالف
نتائج االنتخابات بحضور رؤساء مكاتب االنتخاب ومندوبي قوائـ المترشحيف ،تنشر نتائج االنتخاب مف

طرؼ عميد الكمية ويرسميا إلى كل مف الوزير المكمف بالتعميـ العالي والبحث العممي والوزير المكمف

بالصحة والسكاف واصالح المستشفيات،
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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المادة  :12يعيف أعضاء المجنة االستشارية االستشفائية الجامعية المحمية والوطنية المعنية بقرار وزاري مشترؾ
مف طرؼ الوزير المكمف بالتعميـ العالي والبحث العممي والوزير المكمف بالصحة والسكاف واصالح
المستشفيات عمى النحو التالي:
 األساتذة االستشفائيوف الجامعيوف أو في حالة عدـ وجودىـ األساتذة المحاضروف االستشفائيوفالجامعيوف قسـ أ ،الذيف تحصموا عمى أكبر عدد مف األصوات في األقساـ التي يمارسوف فييا.
المادة  :13عند تساوي ألصوات المحصل عمييا يعيف بصفقة عضوا في المجنة االستشفائية الجامعية المحمية أو

الوطنية المترشح الذي يثبت ممارسة أطوؿ مدة اقدمية في الرتبة التي ينتمي إلييا،
المادة  :14ينشر ىذا القرار الوزاري المشترؾ في الجريدة الرسمية لمجميورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ دمحم مباركي

حرر بالجزائر في  28ديسمبر 2014
وزير الصحة والسكان واصالح المستشفيات
عبد المالك بوضياف

ـ ــ ـــ ــــ ـــــ ــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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مؤرخ في  08أكتوبر  ،2014يتضمن تأىيل جامعة المدية
قرار رقم ّ 884
الدكتوراه وتنظيم التأىيل الجامعي ومنحو
لم ّتكوين لمحصول عمى شيادة ّ

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

 بمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  254-98المؤرخ في  24ربيع الثاني سنة  1419الموافق  17غشت سنة ، 1998المتعمق بالتكويف في الدكتوراه وما بعد التدرج المتخصص والتأىيل الجامعي ،المعدؿ والمتمـ ،السيما
المادتيف  9و 113منو،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي  279-03المؤرخ في  24جمادى الثاني عاـ  1424الموافق  23غشت سنة ،2003المحدد لممياـ والقواعد الخاصة بتنظيـ وسير الجامعة ،المعدؿ والمتمـ،
محرـ عاـ  1430الموافق  04يناير سنة ،2009
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  11-09المؤرخ في ّ 07يتضمف إنشاء جامعة المدية،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة ،2013يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،

المادة

المادة
المادة

المادة
المادة

يقـــــــــرر

األولى :تطبيقا ألحكاـ المادتيف  9و 113مف المرسوـ التنفيذي رقـ  254-98المؤرخ في  17غشت سنة
 ،1998المعدؿ والمتمـ ،المذكور أعاله ،ييدؼ ىذا القرار إلى تأىيل جامعة المدية لمتّكويف لمحصوؿ
الدكتوراه وتنظيـ التأىيل الجامعي ومنحو.
عمى شيادة ّ
 :2تحدد قائمة التخصصات المفتوحة لمتأىيل الجامعي في ممحق ىذا القرار.
 :3يبقى التأىيل الممنوح بموجب ىذا القرار ساري المفعوؿ لمدة أربع ( )04سنوات ابتداء مف تاريخ
إمضائو مع التقيد المادتيف  12و 115مف المرسوـ التنفيذي رقـ  254-98المؤرخ في  17أوت 1998
المذكور أعاله.
 :4يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة المدية ،كل فيما يخصو ،بتنفيذ ىذا القرار.
 :5ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
حرر بالجزائر في  08أكتوبر 2014

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػ

وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ دمحم مباركي

ممحــق بالقــرار رقم  884المــؤرخ فــي  08أكتوبــر 2014
يحدد قائمة التخصصات المفتوحة لمتأىيل الجامعي

جامعة المديـــــــــة

الحق ػػوؽــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مؤرخ في  08أكتوبر  ،2014يتضمن تأىيل جامعة بسكرة
قرار رقم ّ 885
الدكتوراه وتنظيم التأىيل الجامعي ومنحو
لم ّتكوين لمحصول عمى شيادة ّ
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

 بمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  219-98المؤرخ في  13ربيع األوؿ عاـ  1419الموافق  07جويمية سنةالمعدؿ،
 ،1998والمتضمف إنشاء جامعة بسكرة،
ّ
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  254-98المؤرخ في  24ربيع الثاني سنة  1419الموافق  17غشت سنةالمتمـ ،السيما
الدكتوراه وما بعد التّدرج المتخصص والتأىيل الجامعي،
ّ
 ،1998المتعمق بالتكويف في ّ
المعدؿ و ّ
المادتيف  9و 113منو،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثاني عاـ  1424الموافق  23غشت سنةالمتمـ،
 2003المحدد لممياـ والقواعد الخاصة بتنظيـ وسير الجامعة،
ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة ،2013يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
يقـــــــــرر
المادة األولـى :تطبيقا ألحكاـ المادتيف  9و 113مف المرسوـ التنفيذي رقـ  254-98المؤرخ في  17غشت سنة

 ،1998المعدؿ والمتمـ ،المذكور أعاله ،ييدؼ ىذا القرار إلى تأىيل جامعة بسكرة لمتّكويف لمحصوؿ
الدكتوراه وتنظيـ التأىيل الجامعي ومنحو.
عمى شيادة ّ
المادة  :2تحدد قائمة التخصصات المفتوحة لمتأىيل الجامعي في ممحق ىذا القرار.
المادة  :3يبقى التأىيل الممنوح بموجب ىذا القرار ساري المفعوؿ لمدة أربع ( )04سنوات ابتداء مف تاريخ
إمضائو مع التقيد المادتيف  12و 115مف المرسوـ التنفيذي رقـ  254-98المؤرخ في  17أوت 1998
المذكور أعاله.
المادة  :4يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة بسكرة ،كل فيما يخصو ،بتنفيذ ىذا القرار.
المادة  :5ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
حرر بالجزائر في  08أكتوبر 2014

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ دمحم مباركي

ممحــق بالقــرار رقم  885المــؤرخ فــي  08أكتوبــر 2014
يحدد قائمة التخصصات المفتوحة لمتأىيل الجامعي

جامعة بسكـــــــرة

التربي ػػة البدنيػػة والرياضيػةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مؤرخ في  08أكتوبر  ،2014يعدل القرار رقم  59المؤرخ في  3مارس ،2012
قرار رقم ّ 886
المعدل
اّلذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة المركز الجامعي بالنعامة،
ّ

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  154-14المؤرخ في  05رجب عاـ  1435الموافق  05ماي سنةوالمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  299-05المؤرخ في  11رجب عاـ  1426الموافق  16غشت سنةاّلذي يحدد مياـ المركز الجامعي والقواعد الخاصة بتنظيمو وسيره ،السيما المادة  10منو،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  205-10المؤرخ في  30رمضاف عاـ  1431الموافق  9سبتمبر سنةالمتضمف إنشاء مركز جامعي بالنعامة ،السيما المادة  2منو،
و
ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في  18رببع األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنةاّلذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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 وبمقتضى القرار رقـ  59المؤرخ في  3مارس  2012اّلذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة المركزعدؿ.
الجامعي بالنعامة ،الم ّ
يقـــــــــرر
المادة األولــى :يعدؿ الجدوؿ الممحق بالقرار رقـ  59المؤرخ في  3مارس  ،2012المعدؿ ،والمذكور أعاله ،كما

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

حرر بالجزائر في  08أكتوبر 2014

وزير التعميم العالي والبحث العممي

قائمة أعضاء مجمس إدارة المركز الجامعي بالنعامـــة
-1األعضاء المعينين:
االســم والمقــب
 تبوف فتح هللا وىبيطيب
 بوجادي ال ّ-

الصفة

رئيس
عضو

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

األستاذ دمحم مباركي

القطاع

ممثل الوزير المكمف بالتعميـ العالي والبحث العممي
ممثل الوزير المكمف بالمالية

عضو ممثل الوزيرة المكمفة بالتربية الوطنية
مبارؾ صديقي
عضو ممثل الوزير المكمف بالتكويف والتعميـ المينييف
الصديق عبد الّرحماف
حاج ّ
عضو ممثمة السمطة المكمفة بالوظيفة العمومية واإلصالح اإلداري
مساح عبد الوىاب
الضماف االجتماعي
لعرج دمحم
عضو ممثل الوزير المكمف بالعمل والتشغيل و ّ
عضو ممثل الوزير المكمف بالعػػدؿ
سميماف محي اّلديف
عضو ممثل الوالي
طيب
مقري ال ّ
"......................................والباقي بدون تغيير.".............................................

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مؤرخ في  12أكتوبر  ،2014يحدد القائمة االسمية ألعضاء
قرار رقم ّ 889
المجمس العممي لممدرسة الوطنية العميا لإلعالم اآللي
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

المؤرخ في  5رجب عاـ  1435الموافق  05مايو سنة ،2014
 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ 154-14ّ
المتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  500-05المؤرخ في  27ذي القعدة عاـ  1426الموافق  29ديسمبر 2055اّلذي يحدد مياـ المدرسة خارج الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا ،السيما المادة  19منو،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  220-08المؤرخ في  11رجب  1429الموافق  14يوليو  2008يتضمفتحويل المعيد الوطني لمتكويف في اإلعالـ اآللي إلى مدرسة خارج الجامعة،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة ،2013يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 وبناء عمى محضر انتخاب أعضاء المجمس العممي لممدرسة الوطنية العميا لإلعالـ اآللي بتاريخ  3جويمية.2014
يقـــــــــرر
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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المادة األولى :تطبيقا ألحكاـ المادة  19مف المرسوـ التنفيذي رقـ  500-05المؤرخ في  27ذي القعدة 1426

الموافق  29ديسمبر  2005اّلذي يحدد مياـ المدرسة خارج الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا
وسيرىا ،والمذكور أعاله ،ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي
لممدرسة الوطنية العميا لإلعالـ اآللي.
المادة  :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لممدرسة الوطنية العميا لإلعالـ اآللي ،في الجدوؿ
الممحق ليذا القرار.
المادة  :3يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير المدرسة الوطنية العميا لإلعالـ اآللي كل فيما
الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
يخصو ،بتنفيذ ىذا القرار اّلذي سينشر في النشرة ّ
حرر بالجزائر في  12أكتوبر 2014

وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ دمحم مباركي

ػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

االســم والمقــب

كوديل مولود
شيريد نصيرة
خميفاتي سي لعرابي
غماري عبد الصمد رضا
أيت عمراف رشيد
بف عتشية كريمة
زقور جماؿ الديف
روينة فضيمة
شعالؿ رشيد
صادؽ سييمة
نوالي عمر
خميسة ناصر دمحم
أحمد ناصر دمحم

ممحق بالقرار يتضمن أعضاء المجمس العممي
الصفة

مدير المدرسة ،رئيس المجمس العممي لممدرسة
مدير مساعد مكمف بالبيداغوجية
لما بعد التدرج والبحث العممي
مدير مساعد ّ
مدير مساعد لمعالقات الخارجية
رئيس قسـ األقساـ التحضيرية
مديرة مخبر
مدير مخبر
مسؤولة بالنيابة لممكتبة
ممثل األساتذة مف مصف األستاذية
ممثمة األساتذة المساعديف قسـ "أ"
مدير بحث
أستاذ بجامعة العموـ والتكنولوجيا ىواري بومديف
أستاذ بجامعة العموـ والتكنولوجيا ىواري بومديف

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مؤرخ في  13أكتوبر  ،2014يعدل القرار رقم  231المؤرخ في  09مارس 2014
قرار رقم ّ 891
اّلذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لجامعة سعيدة
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المؤرخ في  5رجب عاـ  1435الموافق  05مايو سنة ،2014
 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ 154-14ّ
المتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ  1424الموافق  23غشت سنةالمتمـ،
 2003يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا السيما المادة  20منو،
ّ
المعدؿ و ّ
محرـ عاـ  1430الموافق  04يناير سنة 2009
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  10-09المؤرخ في ّ 07المتضمف إنشاء جامعة سعيدة،
و
ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة ،2013يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي

الثالثي

الرابع1024-

|

21

 وبمقتضى القرار رقـ  231المؤرخ في  09مارس  2014واّلذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العمميلجامعة سعيدة.
يقـــــــــرر
المادة األولى :يعدؿ الجدوؿ الممحق بالقرار رقـ  231المؤرخ في  09مارس  2014والمذكور أعاله ،كما ىو

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

حرر بالجزائر في  13أكتوبر 2014

وزير التعميم العالي والبحث العممي

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

االســم والمقــب
تبوف فتح هللا وىبي
مصباحي حبيب

إلياس عبد القادر
سميماني ميمود
جمولي الغوثي
بومديف العربية
لريد دمحم أحمد
بف حميدة دمحم
عباس دمحم
بكري عبد الحميد
العسري بومديف
حزاب عبد الكريـ
طيبي بف عمي
مزاري شارؼ
عبد هللا موسى
زروقي إبراىيـ
حرطاني قادة
أميف عبد المالؾ
قندوسي عبد الجبار
قندوزي توفيق
جاللي بومديف
بمقندوز اليواري
حفياف
لريد دمحم أحمد
نقادي حفيع
صواري يوسف
دياب زقاي

الصفة

األستاذ دمحم مباركي

ممحق بالقرار يتضمن أعضاء المجمس العممي

مدير بالنيابة لمجامعة ،رئيس المجمس العممي لمجامعة
نائب مدير الجامعة مكمف بالتكويف العالي في الطوريف األوؿ والثاني والتكويف المتواصل
والشيادات وكذا التكويف العالي في التدرج
نائب مدير الجامعة مكمف بالتنمية واالستشراؼ والتوجيو
نائب مدير الجامعة مكمف بالتكويف العالي في الطور الثالث والتأىيل الجامعي والبحث
العممي في ما بعد التدرج
عميد كمية العموـ
عميد كمية التكنولوجيا
عميد كمية الحقوؽ والعموـ السياسية
عميدة كمية العموـ االقتصادية والعموـ التجارية وعموـ التسيير
عميد كمية اآلداب والّمغات
عميد كمية العموـ االجتماعية واإلنسانية
رئيس المجمس العممي لكمية العموـ
رئيس المجمس العممي لكمية التكنولوجيا
رئيسة المجمس العممي لكمية الحقوؽ والعموـ السياسية
رئيس المجمس العممي لكمية اآلداب والمغات الفنوف
رئيس المجمس العممي لكمية االجتماعية واإلنسانية
رئيس المجمس العممي لكمية العموـ االقتصادية والعموـ التجارية وعموـ التسيير.
ممثل األساتذة مف مصف األستاذية بكمية التكنولوجيا
ممثل األساتذة مف مصف األستاذية بكمية التكنولوجيا
ممثل األساتذة مف مصف األستاذية بكمية العموـ
ممثل األساتذة مف مصف األستاذية بكمية العموـ
ممثل األساتذة مف مصف األستاذية لكمية اآلداب والّمغات والفنوف
ممثل األساتذة مف مصف األستاذية لكمية اآلداب والّمغات والفنوف
ممثل األساتذة مف مصف األستاذية لكمية العموـ االجتماعية واإلنسانية
ممثل األساتذة مف مصف األستاذية لكمية الحقوؽ والعموـ السياسية
ممثل األساتذة مف مصف األستاذية لكمية الحقوؽ والعموـ السياسية
ممثل األساتذة مف مصف األستاذية لكمية العموـ االقتصادية والعموـ التجارية وعموـ التسيير
ممثل األساتذة مف مصف األستاذية لكمية العموـ االقتصادية والعموـ التجارية وعموـ التسيير

النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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كادوف عبد الدايـ
رابح خناثة
اسماعيل زوبير
باسود عبد المالؾ
ادريس خوجة جميمة

أستاذ بجامعة سيدي بمعباس
أستاذ بجامعة معسكر
ممثل عف األساتذة المساعديف
ممثل عف األساتذة المساعديف
مسؤولة المكتبة المركزية لمجامعة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مؤرخ في  15أكتوبر  ،2014يتضمن تأىيل الماستر المفتوحة
قرار رقم ّ 892
السنة الجامعية  2015-2014بجامعة بجايــــــة
بعنوان ّ
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضمف
 بمقتضى القانوف رقـ  05-99المؤرخ في  18ذي الحجة عاـ  1419الموافق  4ابريل سنة 1999ّ
المتمـ،
القانوف التوجييي لمتعميـ العالي،
ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  154-14مؤرخ في  5رجب عاـ  1435الموافق  5مايو سنة 2014المتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
ّ
 بمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  218-98المؤرخ في  13ربيع األوؿ عاـ  1419الموافق  07جويمية سنةالمعدؿ والمتمـ،
 ،1998والمتضمف إنشاء جامعة بجاية،
ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  265-08المؤرخ في  17شعباف عاـ  1429الموافق  19غشت سنة 2008المتضمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة ،2013يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 وبمقتضى القرار رقـ  129المؤرخ في  4يونيو سنة  2005المتضمف إلنشاء الّمجنة الوطنية لمتأىيل وتشكيمياوصالحياتيا وسيرىا،
 بناء عمى محضر اجتماع الّمجنة الوطنية لمتأىيل بتاريخ  21جويمية .2014يقـــــــــرر
المادة األولى :تؤىل الماستر المفتوحة بعنواف السنة الجامعية  2015-2014بجامعة بجاية ،طبقا لممحق ىذا

القرار.
يخصو بتطبيق ىذا القرار
المادة  :2يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة بجايةّ ،
كل فيما ّ
الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
اّلذي ينشر في النشرة ّ
حرر بالجزائر في  15أكتوبر 2014

وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ دمحم مباركي

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

الميدان

عموـ الطبيعة
والحياة

الفرع
عموـ التمريض

النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي

ممحق :تأىيـل الماستــر جامعة بجاية
السنة الجامعية 2015-2014
التخدير

طبيعة

التخصص

عالج ما قبل الدخوؿ إلى المستشفى وتسيير حالة االستعجاالت الحيوية
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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قرار رقم  893مؤرخ في  16أكتوبر  ،2014يعدل القرار رقم  432المؤرخ في  5يونيو ،2013
اّلذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة المدرسة الوطنية المتعددة التقنيات بالجزائر

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 بمقتضى المرسوـ رقـ  154-14المؤرخ في  5رجب عاـ  1435الموافق  5مايو سنة  ،2014المتضمف تعييفأعضاء الحكومة،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  500-05المؤرخ في  27ذي القعدة عاـ  1426الموافق  29ديسمبر سنة 2005اّلذي يحدد مياـ المدرسة خارج الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا ،السيما المادة  10منو،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  215-08المؤرخ في  11رجب عاـ  1429الموافق  14يوليو سنة 2008والمتضمف تحويل المدرسة الوطنية المتعددة التقنيات إلى مدرسة خارج الجامعة ،المعدؿ،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013اّلذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 وبمقتضى القرار رقـ  432المؤرخ في  5يونيو سنة  2013اّلذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارةالمدرسة الوطنية المتعددة التقنيات بالجزائر.
يــقــــــرر
المادة األولى :يعدؿ الجدوؿ الممحق بالقرار رقـ  432المؤرخ في  5يونيو سنة  ،2013والمذكور أعاله ،كما ىو
محدد في الجدوؿ الممحق بيذا القرار.
الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
المادة  :2ينشر ىذا القرار في النشرة ّ
حرر بالجزائر في  16أكتوبر 2014

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػ

-1األعضاء المعينون:
االســم والمقــب
بف تميس حكيـ
غاشي اسماعيل
جيالف قاسـ
شريفي آدمحم
عيشوش حكيـ
أحمد زايد سالـ
بوعالـ شاطبي
بقار بوعالـ
بودالي دمحم

وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ دمحم مباركي

قائمة أعضاء مجمس إدارة المدرسة الوطنية المتعددة التقنيات بالجزائر

الصفة القطاع
رئيس ممثل الوزير المكمف بالتعميـ العالي والبحث العممي
عضو ممثل الوزير المكمف بالمالية
عضو ممثل الوزيرة المكمفة بالتربية الوطنية
عضو ممثل الوزير المكمف بالتكويف والتعميـ المينييف
عضو ممثل السمطة المكمفة بالوظيفة العمومية واإلصالح اإلداري
عضو ممثل الوزير المكمف بالصناعة والمناجـ
عضو ممثل الوزير المكمف باألشغاؿ العمومية
عضو ممثل الوزير المكمف بالموارد المائية
عضو ممثل الوزير المكمف بالطاقة
"......................................والباقي بدون تغيير.".............................................

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قرار رقم  894مؤرخ في  16أكتوبر  ،2014يعدل القرار رقم 363المؤرخ في  15ماي  ،2014اّلذي
يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة مركز البحث في تكنولوجيا نصف النواقل لمطاقوية ،المتمم
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ 154-14المؤرخ في  5رجب عاـ  1435الموافق  5مايو سنة  2014والمتضمفتعييف أعضاء الحكومة،
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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 -وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  396-11المؤرخ في  28ذي الحجة عاـ  1432الموافق  24نوفمبر سنة 2011

طابع العممي والتكنولوجي ،السيما المادة  13منو،
واّلذي القانوف األساسي النموذجي لممؤسسة العمومية ذات ال ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  316-12المؤرخ في  3شواؿ عاـ  1433الموافق  21غشت سنة ،2012والمتضمف إنشاء مركز البحث في تكنولوجيا نصف النواقل لمطاقوية ،السيما المادة  5منو،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة ،2013اّلذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 وبمقتضى القرار رقـ  363المؤرخ في  15ماي  2014اّلذي يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس إدارة مركزالبحث في تكنولوجيا نصف النواقل لمطاقوية ،المتمـ.
يقــــــرر
المادة األولى :تعدؿ المادة األولى مف القرار رقـ  363المؤرخ في  15ماي  ،2014المتمـ والمذكور أعاله
وتحرر كما يأتي:
"المادة األولى(................................:بدوف تغيير)................................
تحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس إدارة مركز البحث في تكنولوجيا نصف النواقل لمطاقوية ،كما يمي:
األعضاء اآلخريف:
الديف  /مدير المركز،
 السيد قابوز نور ّ السيد كفوس عيسى/رئيس المجمس العممي""......................................والباقي بدون تغيير.".............................................

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

حرر بالجزائر في  16أكتوبر 2014

وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ دمحم مباركي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قرار رقم  895مؤرخ في  16أكتوبر 2014
يتضمن تخصيص حافالت نقـــل

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  154-14المؤرخ في  5رجب عاـ  1435الموافق  5مايو سنة ،2014المتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األوؿ عاـ  1434الموافق  30جانفي ،2013الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 بمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  22-14المؤرخ في  21ربيع األوؿ عاـ  1435الموافق  23يناير سنة ،2014يعدؿ المرسوـ التنفيذي رقـ  78-13المؤرخ في  18ربيع األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013
والمتضمف تنظيـ اإلدارة المركزية في و ازرة التعميـ العالي والبحث العممي،
 بمقتضى القانوف رقـ  30-90المؤرخ في  14جمادى األولى عاـ  1411الموافق ّأوؿ ديسمبر سنة 1990المتمـ،
والمتضمف قانوف األمالؾ الوطنية،
ّ
المعدؿ و ّ
 بمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  427-12المؤرخ في  02صفر عاـ  1434الموافق  16ديسمبر سنة ،2012يحدد شروط وكيفيات إدارة وتسيير األمالؾ العمومية والخاصة التابعة لمدولة،
الذي ّ
 بمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  115-10المؤرخ في  18أبريل  2010المتعمق بحظائر السيارات اإلدارةالمخصصة لمصالح الدولة والجماعات المحمية والمؤسسات العمومية ذات الطابع اإلداري والييئات والمؤسسات
ّ
الممولة كميا مف ميزانية الدولة،
العمومية
ّ
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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يعدؿ
األوؿ عاـ  1435الموافق  15يناير سنة ّ ،2014
 بمقتضى القرار الوزاري المشترؾ المؤرخ في  13ربيع ّيحدد
ويتمـ القرار الوزاري المشترؾ المؤرخ في  8شعباف عاـ  1431الموافق  20يوليو سنة  2010الذي ّ
المخصصة لمصالح الدولة والجماعات المحمية
المعايير والخصوصيات المطبقة القتناء السيارات اإلدارية
ّ
الممولة كميا مف ميزانية الدولة.
والمؤسسات العمومية ذات الطابع اإلداري والييئات والمؤسسات العمومية
ّ
 بمقتضى رخصة البرنامج  NK 5.321.3.262.12.01المؤرخ في  2013/07/21بعنواف "اقتناء ستة ()06المحولة إلى القميعة".
حافالت لفائدة المدارس الوطنية العميا
ّ
 بمقتضى الصفقة رقـ  2013/02المؤرخ في  ،2013/09/15المتضمنة اقتناء ستة ( )06حافالت لفائدةالمحولة إلى القميعة.
المدارس الوطنية العميا
ّ
 بمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  370-13المؤرخ في  5محرـ عاـ  1435الموافق  9نوفمبر سنة  ،2013يتضمفنقل مقر المدرسة الوطنية العميا لإلحصاء واالقتصاد التطبيقي مف مدينة الجزائر إلى مدينة القميعة والية تيبازة.
 بمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  371-13المؤرخ في  5محرـ عاـ  1435الموافق  9نوفمبر سنة ،2013يتضمف نقل مقر المدرسة العميا لمتجارة مف مدينة الجزائر إلى مدينة القميعة والية تيبازة.
 بمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  372-13المؤرخ في  5محرـ عاـ  1435الموافق  9نوفمبر سنة ،2013يتضمف نقل مقر مدرسة الدراسات العميا التجارية مف مدينة الجزائر إلى مدينة القميعة والية تيبازة.
يـقـــــــــرر
تخصص الحافالت ذات المواصفات المذكورة أدماه لمديواف الوطني لمخدمات الجامعية الحتياجات
المادة األولىّ :
المحولة إلى القميعة:
المدارس الوطنية العميا
ّ
رقم

الطراز

الصنف

رقم التسمسمي في الطراز

رقم التسجيل

نوع المركبة

01

100L6C

سوناكوـ

DZS 100L6C70000911

570868-00-16

حافمة

03

100L6C

سوناكوـ

DZS 100L6C70000920

570865-00-16

حافمة

02

100L6C

سوناكوـ

DZS 100L6C70000928

570867-00-16

حافمة

المادة  :2استعماؿ وصيانة ىذه الحافالت تحت مسؤولية المؤسسة المستفيدة.
كل مف السيد مدير الميزانية والوسائل ومراقبة التسيير لإلدارة المركزية لو ازرة التعميـ العالي
المادة  :3يكّمف ّ
يخصو بتنفيذ أحكاـ ىذا
والبحث العممي و ّ
السيد المدير العاـ لمديواف الوطني لمخدمات الجامعية ،كل فيما ّ
القرار.
حرر بالجزائر في  16أكتوبر 2014

وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ دمحم مباركي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مؤرخ في  16أكتوبر  ،2014يحدد القائمة االسمية ألعضاء
قرار رقم ّ 896
المجمس العممي لكمية اآلداب والّمغــات بجامعة تبســـة
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
ّ
المؤرخ في  5رجب عاـ  1435الموافق  05مايو سنة ،2014
 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ 154-14ّ
المتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
 وبمقتضى القانوف التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ  1424الموافق  23غشت سنةالمتمـ،
 2003يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا السيما المادة  44منو،
ّ
المعدؿ و ّ
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي

الثالثي
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محرـ عاـ  1430الموافق  4يناير سنة ،2009
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  08-09المؤرخ في ّ 07والمتضمف إنشاء جامعة تبسة،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة ،2013يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 وبناء عمى محضر اجتماع المجمس العممي لكمية اآلداب والّمغات بتاريخ  09أفريل .2014يقـــــــــرر
المادة األولــى :تطبيقا ألحكاـ المادة  44مف المرسوـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ
المتمـ والمذكور أعاله ،ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد
 1424الموافق  23غشت سنة ،2003
ّ
المعدؿ و ّ
القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية اآلداب والّمغات بجامعة تبسة.
المادة  :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية اآلداب والّمغات بجامعة تبسة بالجدوؿ الممحق

بيذا القرار.
المادة  :3يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة تبسة ،كل فيما يخصو ،بتنفيذ ىذا القرار اّلذي
الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
سينشر في النشرة ّ
حرر بالجزائر في  16أكتوبر 2014

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

االســم والمقــب

فاتح زيواف
رشيد رايس
جويني عساؿ

الطيب جبايمي
كماؿ الديف دويشيف
سميـ بولمية
غريبي صالح
قطش مختار
عز الديف دويب
طاىر عمر
عائشة ضيف

وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ دمحم مباركي

ممحق بالقرار يتضمن أعضاء المجمس العممي
الصفة

رئيس المجمس العممي لكمية اآلداب والّمغات
عميد الكمية
نائب العميد المكمف لما بعد التدرج والبحث العممي والعالقات الخارجية

نائب العميد المكمف بالدراسات والمسائل المرتبطة بالطمبة
رئيس قسـ المغة واألدب العربي
رئيس قسـ اآلداب والّمغات األجنبية
رئيس المجنة العممية لقسـ المغة واألدب العربي
ممثل عف مصف األستاذية
ممثل عف األساتذة المساعديف قسـ "ا"
ممثل عف األساتذة المساعديف قسـ "أ"
مسؤوؿ المكتبة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مؤرخ في  16أكتوبر  ،2014يحدد القائمة االسمية ألعضاء
قرار رقم ّ 897
الّمجنة العممية لقسم الّمغة واألدب العربي لكمية اآلداب والّمغات بجامعة تبسة

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
ّ
المؤرخ في  5رجب عاـ  1435الموافق  05مايو سنة ،2014
 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ 154-14ّ
المتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
 وبمقتضى القانوف التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ  1424الموافق  23غشت سنةالمتمـ،
 2003يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا السيما المادة  44منو،
ّ
المعدؿ و ّ
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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محرـ عاـ  1430الموافق  4يناير سنة ،2009
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  08-09المؤرخ في ّ 07والمتضمف إنشاء جامعة تبسة،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة ،2013يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 وبناء عمى محضر اجتماع الّمجنة العممية لقسـ الّمغة واألدب العربي بتاريخ  27نوفمبر .2013يقـــــــــرر

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

المتمـ والمذكور أعاله ،ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد
 1424الموافق  23غشت سنة ،2003
ّ
المعدؿ و ّ
القائمة االسمية ألعضاء الّمجنة العممية لقسـ الّمغة واألدب العربي لكمية اآلداب والّمغات بجامعة
تبسة.
المادة  :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء الّمجنة العممية لقسـ الّمغة واألدب العربي لكمية اآلداب والّمغات بجامعة
تبسة بالجدوؿ الممحق بيذا القرار.
المادة  :3يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة تبسة ،كل فيما يخصو ،بتنفيذ ىذا القرار اّلذي
الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
سينشر في النشرة ّ
حرر بالجزائر في  16أكتوبر 2014

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

االســم والمقــب
غريبي صالح
دويشيف كماؿ الديف
مختار قطش
عمر زرفاوي
الشريف حبيمة
فاتح زيواف
قدور سالط
فطومة لحمادي
عبد هللا شنيني

وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ دمحم مباركي

ممحق بالقرار يتضمن أعضاء الّمجنة العممية
الصفة
رئيس الّمجنة العممية لقسـ الّمغة واألدب العربي
رئيس القسـ
أتساذ التعميـ العالي
أستاذ محاضر قسـ "ا"
أستاذ محاضر قسـ "أ"
أستاذ محاضر قسـ "أ"
أستاذ محاضر قسـ "ب"
أستاذ محاضر قسـ "ب"
أستاذ مساعد قسـ "أ"

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مؤرخ في  16أكتوبر  ،2014يحدد القائمة االسمية ألعضاء
قرار رقم ّ 898
المجمس العممي لكمية العموم االقتصادية والتجارية وعموم التسيير بجامعة تبسة
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
ّ
المؤرخ في  5رجب عاـ  1435الموافق  05مايو سنة ،2014
 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ 154-14ّ
المتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
 وبمقتضى القانوف التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ  1424الموافق  23غشت سنةالمتمـ،
 2003يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا السيما المادة  44منو،
ّ
المعدؿ و ّ
محرـ عاـ  1430الموافق  4يناير سنة ،2009
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  08-09المؤرخ في ّ 07والمتضمف إنشاء جامعة تبسة،
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي

الثالثي
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 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة ،2013يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 وبناء عمى محضر اجتماع المجمس العممي لكمية العموـ االقتصادية والتجارية وعموـ التسيير بتاريخ  18جوافو 03جويمية .2014
يقـــــــــرر
المادة األولى :تطبيقا ألحكاـ المادة  44مف المرسوـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ

المتمـ والمذكور أعاله ،ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد
 1424الموافق  23غشت سنة ،2003
ّ
المعدؿ و ّ
القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية العموـ االقتصادية والتجارية وعموـ التسيير بجامعة
تبسة.
المادة  :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية العموـ االقتصادية والتجارية وعموـ التسيير بجامعة

تبسة بالجدوؿ الممحق بيذا القرار.
المادة  :3يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة تبسة ،كل فيما يخصو ،بتنفيذ ىذا القرار اّلذي
الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
سينشر في النشرة ّ
حرر بالجزائر في  16أكتوبر 2014

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

االســم والمقــب
الجودي صاطوري
العيد بوزنادة
نوفل سمايمي
منصف ميقاريب
يحي دريس
عبد الكريـ عميرش
رابح بالنور
عمر العيفة
طيب الوافي
ال ّ
بسمة عولمي
الجودي صاطوري
لطيفة بيموؿ
كماؿ شريط
رفيق يوسف
عمر سعيداف

وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ دمحم مباركي

ممحق بالقرار يتضمن أعضاء المجمس العممي
الصفة
رئيس المجمس العممي لكمية العموـ االقتصادية والتجارية وعموـ التسيير
عميد الكمية
لما بعد التّدرج والبحث العممي والعالقات الخارجية
نائب العميد المكمف ّ
نائب العميد المكمف بالدراسات والمسائل المرتبطة بالطمبة
رئيس قسـ العموـ االقتصادية
رئيس قسـ عموـ التسيير
رئيس قسـ العموـ التجارية
رئيس قسـ التعميـ األساسي
ممثل عف مصف األستاذية عف قسـ العموـ االقتصادية
ممثل عف مصف األستاذية عف قسـ العموـ التجارية
ممثل عف مصف األستاذية عف قسـ عموـ التسيير
ممثل عف األساتذة المحاضريف قسـ "ب" عف قسـ العموـ االقتصادية
ممثل عف األساتذة المساعديف قسـ "أ"
ممثل عف األساتذة المساعديف قسـ "أ"
مسؤوؿ المكتبة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مؤرخ في  16أكتوبر  ،2014يعدل القرار رقم  275المؤرخ في  25مارس  2014اّلذي يحدد القائمة
قرار رقم ّ 899
المعدل والمتمم
االسمية ألعضاء مجمس إدارة مركز البحث العممي والتقني في عمم اإلنسان االجتماعي والثقافي،
ّ

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
ّ
المؤرخ في  5رجب عاـ  1435الموافق  05مايو سنة ،2014
 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ 154-14ّ
المتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي

الثالثي
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 وبمقتضى القانوف التنفيذي رقـ  215-92المؤرخ في  20ذي القعدة عاـ  1412الموافق  23ماي سنة 1992المتمـ ،السيما
المتضمف إنشاء مركز البحث العممي والتقني في عمـ اإلنساف االجتماعي والثقافي،
و
ّ
المعدؿ و ّ
ّ
المادة  4منو،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  396-11المؤرخ في  28ذي الحجة عاـ 1432الموافق  24نوفمبر سنةطابع العممي والتكنولوجي ،السيما
يحدد القانوف األساسي النموذجي لممؤسسة العمومية ذات ال ّ
 2011واّلذي ّ
المادة  13منو،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة ،2013يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 وبمقتضى القرار رقـ  275المؤرخ في  25مارس  ،2014اّلذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارةمركز البحث العممي والتقني في عمـ اإلنساف االجتماعي والثقافي ،المعدؿ والمتمـ،
يقـــــــــرر

المتمـ والمذكور
المادة األولى :تعدؿ المادة األولى مف القرار رقـ  275المؤرخ في  25مارس ،2014
ّ
المعدؿ و ّ
أعاله وتحرر كما يأتي:
"المادة األولى(.................................:بدوف تغيير)............................
تحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة مركز البحث العممي والتقني في عمـ اإلنساف االجتماعي
والثقافي ،كما يمي:
بالنسبة لممثمي مؤسسات الدولة:





السيدة يحياوي زايدي رشيدة ،ممثمة وزير التعميم العالي والبحث العممي ،رئيسة،
السيد زبزج دمحم ،ممثال عن الوزير المكمف بالمالية،
السيدة قالز ويزة ،ممثمة عن الوزيرة المكمفة بالثقافة،
السيد قاديري مراد ،ممثال عن الوزيرة المكمفة بالتربية الوطنية،

بالصحة والسكان واصالح المستشفيات،
 السيد عابد دمحم ،ممثال عن الوزير المكمف ّ
 السيد أيت احسن رابح ،ممثال عن الوزير المكمف بالتكوين والتعميم المينيين"
".....................................والباقي بدون تغيير."........................................

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

حرر بالجزائر في  16أكتوبر 2014

وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ دمحم مباركي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مؤرخ في  16أكتوبر  ،2014يعدل القرار رقم  41المؤرخ في  11فيفري  ،2013اّلذي
قرار رقم ّ 900
يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لمركز البحث في تكنولوجيا نصف النواقل لمطاقوية ،المعدل
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
ّ
المؤرخ في  5رجب عاـ  1435الموافق  05مايو سنة ،2014
 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ 154-14ّ
المتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  396-11المؤرخ في  28ذي الحجة عاـ 1432الموافق  24نوفمبر سنةطابع العممي والتكنولوجي ،السيما
يحدد القانوف األساسي النموذجي لممؤسسة العمومية ذات ال ّ
 2011واّلذي ّ
المادة  13منو،
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي

الثالثي
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 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  316-12المؤرخ في  3شواؿ عاـ  1433الموافق  21غشت سنة ،2012المتضمف إنشاء مركز البحث في تكنولوجيا نصف النواقل لمطاقوية،
و
ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة ،2013يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 وبمقتضى القرار رقـ  41المؤرخ في  11فيفري  ،2013اّلذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العمميلمركز البحث في تكنولوجيا نصف النواقل لمطاقوية ،المعدؿ.
يقـــــــــرر
المتمـ والمذكور
المادة األولــى :تعدؿ المادة األولى مف القرار رقـ  41المؤرخ في  11فيفري ،2013
ّ
المعدؿ و ّ
أعاله وتحرر كما يأتي:
"المادة األولى(...................................:بدوف تغيير).................................
تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لمركز البحث في تكنولوجيا نصف النواقل لمطاقوية كما يأتي:
بالنسبــــة لبــــاحثي المركز:
رئيسا
 كفوس عيسى،
الرحماف،
 موسي عبد ّ
 ىجرسي توفيق،
 بوحفص جودي،
 بومعور مسعود،
 وجاوت جماؿ،
 خموفي عبد الكريـ،
 درويش نجيب،
 رحاب حميد.
األعضاء بحكم القانون:
الديف مدير المركز"
 قابوز نور ّ
"............................والباقي بدون تغيير.".............................................

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

حرر بالجزائر في  16أكتوبر 2014

وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ دمحم مباركي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قــــرار رقم  1094مؤرخ في  20أكتوبر  ،2014يحدد القائمة االسمية ألعضاء
المجمس العـممي لكمية الحـقوق والعموم السياسية بجامعة تيـارت
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  154 -14المؤرخ في  05رجػب  1435الموافق  5مػايو سنة  2014والذييتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ 279 -03المؤرخ في  24جػمادى الثانية عاـ  1424الموافق  23غشت سنة 2003يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا السيما المادة  44منو ،المعدؿ والمتمـ،
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي

الثالثي
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 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  271-01المؤرخ في  30جمادى الثانية عاـ  1422الموافق 18سبتمبر 2001المتضمف إنشاء جامعة تيارت المعدؿ والمتمـ،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األوؿ  1434الموافق  30جانفي سنة 2013والذي يحػدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي ،
 وبناء عمى محػضر اجتماع المجمس العممي لكمية الحقوؽ والعموـ السياسية بتاريخ  21سبتمبر سنة .2014يـــقـــــــــرر
المادة األولى :تطبيقا أحكاـ المػادة  44مف المرسػوـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ

 1424الموافق  23غشت سنة  ،2003المعدؿ والمتمـ والمذكور أعاله ،ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد
القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية الحقوؽ والعموـ السياسية بجامعة تيارت.
المادة  :2تحػدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية الحقوؽ والعموـ السياسية بجامعة تيارت بالجدوؿ
الممحق بيذا القرار.
المادة  :3يكػمف المديػر العػاـ لمتعػميـ والتكويف العػالييػف ومدير جامعة تيارت ،كل فيما يخصو ،بتنفيذ ىذا القػرار
الذي ينشػر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

االسم والمقب

حرر بالجزائر في  20أكتوبر 2014

وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ دمحم مباركي

ممحق بالقـرار يتضمن أعضاء المجمس العممي

فتػاؾ عػمي
بف عػمارة أحمد
بوسماحػة الشيخ
حسػاني عػمي
بمقنيشػي الحبيب
صػافة يمينػة
عػمياف بوزياف
مقنػي بف عمار
عػجالي بخالد
معػمر خػالد

الصفة
رئيس المجمس العممي لكمية الحقوؽ والعموـ السياسية
عػميد الكمية
نائب العميػد
نائب العمػيد
رئيس قسـ الحقػوؽ
رئيسة قسـ العموـ السياسية
رئيس المجنة العػممية لقسػـ الحقوؽ
ممثل عف األساتذة المحاضريف قسـ "أ "
ممثل عف األستاذة المساعديف قسـ " أ "
ممثل عف األساتذة المساعديف قسـ " أ "

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قــــرار رقم  1095مؤرخ في  20أكتوبر  ،2014يحدد القائمة االسمية ألعضاء
المجنة العـممية لكمية الحـقوق والعموم السياسية بجامعة تيـارت
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  154 -14المؤرخ في  05رجػب  1435الموافق  5مػايو سنة  2014والذييتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ 279 -03المؤرخ في  24جػمادى الثانية عاـ  1424الموافق  23غشت سنة 2003يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا السيما المادة  48منو ،المعدؿ والمتمـ،
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي

الثالثي
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 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  271-01المؤرخ في  30جمادى الثانية عاـ  1422الموافق 18سبتمبر 2001المتضمف إنشاء جامعة تيارت المعدؿ والمتمـ،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األوؿ  1434الموافق  30جانفي سنة 2013والذي يحػدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي ،
 وبناء عمى محػضر اجتماع المجنة العممية لقسـ الحػقوؽ بتاريخ  21سبتمبر سنة .2014يقـــــــــرر
المادة األولى :تطبيقا أحكاـ المػادة  48مف المرسػوـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ

 1424الموافق  23غشت سنة  ،2003المعدؿ والمتمـ والمذكور أعاله ،ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد
القائمة اإلسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الحقوؽ لكمية الحقوؽ والعموـ السياسية بجامعة تيارت.
المادة  :2تحػدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الحقوؽ لكمية الحقوؽ والعموـ السياسية بجامعة

تيارت بالجدوؿ الممحق بيذا القرار.
المادة  :3يكػمف المديػر العػاـ لمتعػميـ والتكويف العػالييػف ومدير جامعة تيارت ،كل فيما يخصو ،بتنفيذ ىذا القػرار
الذي سينشػر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
حرر بالجزائر في  20أكتوبر 2014

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

االسم والمقب

وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ دمحم مباركي

ممحق بالقـرار يتضمن أعضاء المجنة العممية

عػمياف بوزياف
بمقنيشي الحبيب
مػقني بف عػمار
بوسماحة الشيخ
فتاؾ عػمي
بوراس عبد القادر
مبطوش الحاج
بمفضل دمحم
عجالي بخالد

الصفة

رئيس القسـ
أستاذ محاضر قسـ " أ "
أستاذ محاضر قسـ " أ "
أستاذ محاضر قسـ " أ "
أستاذ محاضر قسـ " أ "
أستاذ محاضر قسـ " ب"
أستاذ محاضر قسـ " ب"
أستاذ محاضر قسـ " ب"
أستاذ مساعد قسـ " أ "

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قــــرار رقم  1096مؤرخ في  22أكتوبر  ،2014يحدد القائمة االسمية ألعضاء
المجمس العـممي لكمية العموم والتكنولوجيـا بجامعـة بسـكرة
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  154 -14المؤرخ في  05رجػب  1435الموافق  5مػايو سنة  2014والذييتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ 279 -03المؤرخ في  24جػمادى الثانية عاـ  1424الموافق  23غشت سنة 2003يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا السيما المادة  44منو ،المعدؿ والمتمـ،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  219 -98المؤرخ في  13ربيع األوؿ عاـ  1419الموافق  7يوليو سنة 1998والمتضمف إنشاء جامعة بسكرة ،المعدؿ والمتمـ،
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي

الثالثي
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 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األوؿ  1434الموافق  30جانفي سنة 2013والذي يحػدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي ،
 وبناء عمى محػضر اجتماع المجمس العممي لكمية العموـ والتكنولوجيا بتاريخ .2014/01/06يــقــــــــرر
المادة األولى :تطبيقا أحكاـ المػادة  44مف المرسػوـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ

 1424الموافق  23غشت سنة  ،2003المعدؿ والمتمـ والمذكور أعاله ،ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد
القائمة اإلسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية العموـ والتكنولوجيا بجامعة بسكرة.
المادة  :2تحػدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية العموـ والتكنولوجيا بجامعة بسكرة بالجدوؿ الممحق
بيذا القرار.
المادة  :3يكػمف المديػر العػاـ لمتعػميـ والتكويف العػالييػف ومدير جامعة بسكرة ،كل فيما يخصو ،بتنفيذ ىذا القػرار
الذي سينشػر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

االسم والمقب

حرر بالجزائر في  22أكتوبر 2014

وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ دمحم مباركي

ممحق بالقـرار يتضمن أعضاء المجمس العـممي

سرايري كمػاؿ
مالمس مػكي
مسامح عبد الحميد
بف تماـ الياشمي
صولي أحسف زيف الديف
أواس كماؿ
بوزياف دمحم توفيق
غضباف حاتـ
بركات جماؿ
زموري نور الديف
مومي عبد الحفيع
عػاشور بشير
تيطاويف عبد الناصر
حسيف عبد المالؾ
بف خالد عبد القادر
بف السعادة السعيد

عبوبو عبد الناصر
نجػار زىير
ساكري عادؿ
حسيني مبروؾ
عػثماني رشيد
بوزاىر سمية
توبة مصطفى دمحم

النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي

الصفة

رئيس المجمس العممي لكمية العموـ والتكنولوجيا
عػميد الكمية
نائب العميد المكمف بالبيداغوجيا
نائب العميد المكمف لما بعد التدرج
رئيس قسـ اليندسة المعمارية
رئيس قسـ اليندسة الميكانيكية
رئيس قسـ اليندسة المدنية والري
رئيس قسـ اليندسة الكيربائية
رئيس قسـ الكيمياء الصناعية
رئيس المجنة العممية لقسـ اليندسة المعمارية
رئيس المجنة العممية لقسـ اليندسة الميكانيكية
رئيس المجنة العممية لقسـ اليندسة المدنية والري
رئيس المجنة العممية لقسـ اليندسة الكيربائية
رئيس المجنة العممية لقسـ الكيمياء الصناعية
ممثل عف األساتذة مصف األستاذة لقسـ اليندسة المدنية والري
ممثل عف األساتذة مصف األستاذة لقسـ اليندسة المدنية والري

ممثل عف األساتذة التعميـ العالي لقسـ اليندسة الكيربائية
ممثل عف األساتذة التعميـ العالي قسـ " أ " لقسـ الكيمياء الصناعية
ممثل عف األساتذة التعميـ العالي قسـ " أ " لقسـ الكيمياء الصناعية
ممثل عف األساتذة التعميـ العالي لقسـ اليندسة الميكانيكية
ممثل عف األساتذة التعميـ العالي لقسـ اليندسة الميكانيكية
ممثل عف األساتذة المساعديف قسـ " أ " لقسـ اليندسة المعمارية
ممثل عف األساتذة المساعديف قسـ " أ "
الثالثي
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دمحمي مسعود
مشوش بمقاسـ
بف شعباف عادؿ
مومي نور الديف
قتالة عبد الحميد
بف مبارؾ الصادؽ
وماف أحمد
دبابش محمود
بحري مبارؾ
زوزو صالح الديف
دبيمو عبد الرزاؽ

ممثل عف األساتذة المساعديف قسـ " أ "
مسوؤؿ المكتبة
مدير مخبر قسـ اليندسة الميكانيكية
مدير مخبر قسـ اليندسة الميكانيكية
مدير مخبر قسـ اليندسة المدنية والري
مدير مخبر قسـ اليندسة المدنية والري
مدير مخبر قسـ اليندسة المدنية والري
مدير مخبر قسـ اليندسة المدنية والري
مدير مخبر قسـ اليندسة الكيربائية
مدير مخبر قسـ اليندسة الكيربائية
مدير مخبر قسـ اليندسة الكيربائية

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قــــرار رقم  1097مؤرخ في  22أكتوبر  ،2014يحدد القائمة االسمية ألعضاء
المجمس العـممي لكمية العموم االقتصادية والتجارية وعموم التسيير بجامعـة بسـكرة
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  154 -14المؤرخ في  05رجػب  1435الموافق  5مػايو سنة  2014والذييتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ 279 -03المؤرخ في  24جػمادى الثانية عاـ  1424الموافق  23غشت سنة 2003يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا السيما المادة  44منو ،المعدؿ والمتمـ،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  219 -98المؤرخ في  13ربيع األوؿ عاـ  1419الموافق  7يوليو سنة 1998والمتضمف إنشاء جامعة بسكرة ،المعدؿ والمتمـ،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األوؿ  1434الموافق  30جانفي سنة 2013والذي يحػدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي ،
 وبناء عمى محػضر اجتماع المجمس العممي لكمية العموـ االقتصادية والتجارية وعموـ التسيير بتاريخ  5فيفري.2014
يــقــــــــرر
المادة األولى :تطبيقا أحكاـ المػادة  44مف المرسػوـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ

 1424الموافق  23غشت سنة  ،2003المعدؿ والمتمـ والمذكور أعاله ،ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد
القائمة اإلسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية العموـ االقتصادية والتجارية وعموـ التسيير بجامعة
بسكرة.
المادة  :2تحػدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية العموـ االقتصادية والتجارية وعموـ التسيير بجامعة
بسكرة بالجدوؿ الممحق بيذا القرار.
المادة  :3يكػمف المديػر العػاـ لمتعػميـ والتكويف العػالييػف ومدير جامعة بسكرة ،كل فيما يخصو ،بتنفيذ ىذا القػرار
الذي سينشػر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي

حرر بالجزائر في  22أكتوبر 2014

وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ دمحم مباركي
الثالثي
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االسم والمقب

دلػودي الطيب
بف بريكة عبد الوىاب
زوزو عبد هللا
مرغاد لخضر
عػبة فريد
حػجازي اسماعيل
جػناف عبد الحق
مػفتاح صالح
غػوفي عبد الحميد
رايس حػدة
رحماني مػوسى
دبػمة فاتح
خػوني رابح
مػوسى عبد الناصر
مػناصرية إسماعيل
قريشي دمحم
بف الساسي إبراىيـ

ممحق بالقـرار يتضمن أعضاء المجمس العـممي
الصفة

رئيس المجمس العممي كمية العموـ االقتصادية والتجارية وعموـ التسيير
عميد الكمية
نائب العميد مكمف بالدراسات والمسائل المرتبطة بالطمبة
نائب العميد مكمف بما بعد التدرج والبحث العممي والعالقات الخارجية
رئيس قسـ العموـ االقتصادية
رئيس قسـ العموـ التسيير
رئيس قسـ العموـ التجارية
رئيس المجنة العممية لقسـ العموـ االقتصادية
رئيس المجنة العممية لقسـ عػموـ التسيير
رئيس المجنة العممية لقسـ العموـ التجارية
ممثل عف األساتذة مصف األستاذية لقسـ العموـ االقتصادية
ممثل عف األساتذة مصف األستاذية لقسـ العموـ االقتصادية
ممثل عف األساتذة مصف األستاذية لقسـ العموـ التجارية
مدير مخبر العموـ االقتصادية وعػموـ التسيير
ممثل عف األساتذة المساعديف قسـ " أ "
ممثل عف األساتذة المساعديف قسـ " أ "
مػحافع المكتبة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قــــرار رقم  1098مؤرخ في  22أكتوبر  ،2014يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
لقسم عـموم التسيير لكمية العـموم االقتصادية والتجارية وعموم التسيير بجامعـة بسـكرة
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  154 -14المؤرخ في  05رجػب  1435الموافق  5مػايو سنة  2014والذييتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ 279 -03المؤرخ في  24جػمادى الثانية عاـ  1424الموافق  23غشت سنة 2003يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا السيما المادة  48منو ،المعدؿ والمتمـ،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  219-98المؤرخ في  13ربيع األوؿ عاـ  1419الموافق  7يوليو سنة 1998والمتضمف إنشاء جامعة بسكرة ،المعدؿ والمتمـ،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األوؿ  1434الموافق  30جانفي سنة 2013والذي يحػدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 وبناء عمى محػضر اجتماع المجنة العممية لقسـ عموـ التسيير بتاريخ  5فيفري .2014يــقــــــــرر

المادة األولى :تطبيقا أحكاـ المػادة  48مف المرسػوـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ

 1424الموافق  23غشت سنة  ،2003المعدؿ والمتمـ والمذكور أعاله  ،ييدؼ ىذا القرار إلى
تحديد القائمة اإلسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ عػموـ التسيير لكمية العموـ االقتصادية والتجارية
وعموـ التسيير بجامعة بسكرة .

النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي

الثالثي
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المادة  :2تحػدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ عػموـ التسيير لكمية العموـ االقتصادية والتجارية
وعموـ التسيير بجامعة بسكرة بالجدوؿ الممحق بيذا القرار.
المادة  :3يكػمف المديػر العػاـ لمتعػميـ والتكويف العػالييػف ومدير جامعة بسكرة ،كل فيما يخصو ،بتنفيذ ىذا القػرار
الذي سينشػر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

االسم والمقب

حرر بالجزائر في  22أكتوبر 2014

وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ دمحم مباركي

ممحق بالقـرار يتضمن أعضاء المجنة العممية

غػوفي عبد الحميد
حػجازي إسماعيل
مػوسى عبد الناصر

بف بريكة عبد الوىاب
مػناصرية اسماعيل
قػريشي مػحمد
غػربي وىيبة

الصفة

رئيس المجنة العممية لقسـ وعموـ التسيير
رئيس القسـ
أستاذ التعميـ العالي
أستاذ محاضر قسـ " أ "
أستاذ محاضر قسـ " أ "
أستاذ محاضر قسـ " أ "
أستاذة مساعدة قسـ " أ "

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قــــرار رقم  1099مؤرخ في  22أكتوبر  ،2014يحدد القائمة االسمية ألعضاء
المجنة العممية لقسم اليندسة المدنية والري لكمية العموم والتكنولوجيا لجامعة بسكرة
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  154 -14المؤرخ في  05رجػب  1435الموافق  5مػايو سنة  2014والذييتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ 279 -03المؤرخ في  24جػمادى الثانية عاـ  1424الموافق  23غشت سنة 2003يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا السيما المادة  48منو ،المعدؿ والمتمـ،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  219 -98المؤرخ في  13ربيع األوؿ عاـ  1419الموافق  7يوليو سنة 1998والمتضمف إنشاء جامعة بسكرة ،المعدؿ والمتمـ،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األوؿ  1434الموافق  30جانفي سنة 2013والذي يحػدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 وبناء عمى محػضر اجتماع المجنة العممية لقسـ اليندسة المدنية والري بتاريخ  6جانفي .2014يــقــــــــرر
المادة األولى :تطبيقا أحكاـ المػادة  48مف المرسػوـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ
 1424الموافق  23غشت سنة  ،2003المعدؿ والمتمـ والمذكور أعاله ،ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد
القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ عػموـ اليندسة المدنية والري لكمية العموـ والتكنولوجيا
بجامعة بسكرة.
المادة  :2تحػدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ اليندسة المدنية والري لكمية العموـ والتكنولوجيا
بجامعػػة بسكرة بالجدوؿ الممحق بيذا القرار.
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي

الثالثي
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المادة  :3يكػمف المديػر العػاـ لمتعػميـ والتكويف العػالييػف ومدير جامعة بسكرة ،كل فيما يخصو ،بتنفيذ ىذا القػرار
الذي ينشػر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

االسم والمقب

عػاشور بشير
بوزياف دمحم توفيق
دبابش محمود
قتالة عبد الحميد
ومػاف أحمد
أونيس عبد الحفيع

مبروكي عبد الحق
عبد العزيز سميـ

حرر بالجزائر في  22أكتوبر 2014

وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ دمحم مباركي

ممحق بالقـرار يتضمن أعضاء المجنة العممية
الصفة

رئيس المجنة العممية لقسـ اليندسة المدنية والري
رئيس القسـ
أستاذ التعميـ العالي
أستاذ التعميـ العالي
أستاذ التعميـ العالي
أستاذ محاضر قسـ " أ "
أستاذ مساعد قسـ " ب "
أستاذ مساعد قسـ " أ "

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قــــرار رقم  1100مؤرخ في  22أكتوبر  ،2014يعـدل القـرار رقـم  408المؤرخ في  25مـايو 2014والذي

يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم اليندسة المعمارية لكمية العموم والتكنولوجيا بجامعة بسكرة

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  154 -14المؤرخ في  05رجػب  1435الموافق  5مػايو سنة  2014والذييتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ 279 -03المؤرخ في  24جػمادى الثانية عاـ  1424الموافق  23غشت سنة 2003يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا السيما المادة  48منو ،المعدؿ والمتمـ،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  219 -98المؤرخ في  13ربيع األوؿ عاـ  1419الموافق  7يوليو سنة 1998والمتضمف إنشاء جامعة بسكرة ،المعدؿ والمتمـ،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األوؿ  1434الموافق  30جانفي سنة 2013والذي يحػدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 وبمقتضى القػرار رقـ  408المؤرخ في  25مايو  2014الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـاليندسة المعمارية لكمية العموـ والتكنولوجيا.
يــقــــــــرر
المادة األولى :يعػدؿ الجدوؿ الممحق بالقػرار رقـ  408المػؤرخ في  25مايو  2014والمذكور أعاله ،كما ىو
محدد في الجدوؿ الممحق ليذا القرار.
المادة  :2ينشػر ىذا القػرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
حرر بالجزائر في  22أكتوبر 2014
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النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي

وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ دمحم مباركي
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االسم والمقب
زموري نور الديف
صولي احسف زيف الديف
بادة ياسيف
سريتي ليمى
مميوح فوزية
بوزاىر سمية

ممحق بالقـرار يتضمن أعضاء المجنة العممية
الصفة
رئيس المجنة العممية لقسـ اليندسة المعمارية
رئيس القسـ
أستاذ محاضر قسـ " أ "
أستاذة محاضرة قسـ " ب "
أستاذة مساعدة قسـ " أ "
أستاذ محاضر قسـ " أ "

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قــــرار رقم  1101مؤرخ في  22أكتوبر  ،2014يعـدل القـرار رقـم  409المؤرخ في  25مـايو ،2014الذي
يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم اليندسة الميكانيكية لكمية العموم والتكنولوجيا بجامعة بسكرة

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  154 -14المؤرخ في  05رجػب  1435الموافق  5مػايو سنة  2014والذييتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ 279 -03المؤرخ في  24جػمادى الثانية عاـ  1424الموافق  23غشت سنة 2003يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا السيما المادة  48منو ،المعدؿ والمتمـ،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  219 -98المؤرخ في  13ربيع األوؿ عاـ  1419الموافق  7يوليو سنة 1998والمتضمف إنشاء جامعة بسكرة ،المعدؿ والمتمـ،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األوؿ  1434الموافق  30جانفي سنة 2013والذي يحػدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 وبمقتضى القػرار رقـ  409المؤرخ في  25مايو  2014الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـاليندسة الميكانيكية لكمية العموـ والتكنولوجيا بجامعة بسكرة.
يــقــــــــرر
المادة األولى :يعػدؿ الجدوؿ الممحق بالقػرار رقـ  409المػؤرخ في  25مايو  2014والمذكور أعاله ،كما ىو
محدد في الجدوؿ الممحق ليذا القرار.
المادة  :2ينشػر ىذا القػرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
حرر بالجزائر في  22أكتوبر 2014
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االسم والمقب
مػومي عبد الحفيع
أواس كمػاؿ
عػمراف دمحم نذير
بومرزوؽ زكريا
عثماني رشيد
بف شبعاف عادؿ
شباح دمحم السعيد
كماؿ أواس
جمعي حسيف
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي

وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ دمحم مباركي

ممحق بالقـرار يتضمن أعضاء المجنة العممية
الصفة
رئيس المجنة العممية لقسـ اليندسة الميكانيكية
رئيس القسـ
أستاذ التعميـ العالي
أستاذ التعميـ العالي
أستاذة محاضر قسـ " أ "
أستاذ محاضر قسـ " أ "
أستاذ مساعد قسـ " أ "
أستاذ محاضر قسـ " ب "
أستاذ مساعد قسـ " أ "
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قــــرار رقم  1103مؤرخ في  26أكتوبر  ،2014يعـدل القـرار رقـم  175المؤرخ في  29يناير2014
الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة المدرسة الوطنية المتعددة التقنيات بقسنطينة.
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  154 -14المؤرخ في  05رجػب  1435الموافق  5مػايو سنة  2014والذييتضمف تعييف أعضاء الحكومة،

 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  ،500-05المؤرخ في  27ذي القعدة عاـ  1426الموافق  29ديسمبر سنة 2005الذي يحدد مياـ المدرسة خارج الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا ،وال سيما المادة  10منو،

 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  400-11المؤرخ في  3محرـ  1433الموافق  28نوفمبر سنة 2011والمتضمف إنشاء مدرسة وطنية متعددة التقنيات بقسنطينة.

 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األوؿ  1434الموافق  30جانفي سنة 2013والذي يحػدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،

 وبمقتضى القػرار رقـ  175المؤرخ في  29يناير  2014الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارةالمدرسة التحضيرية في العموـ والتقنيات بقسنطينة.

يــقــــــــرر

المادة األولى :يعػدؿ الجدوؿ الممحق بالقػرار رقـ  175المػؤرخ في  29يناير  2014والمذكور أعاله ،كما ىو
محدد في الجدوؿ الممحق بيذا القرار.

المادة  :2ينشػر ىذا القػرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
حرر بالجزائر في  26أكتوبر 2014

وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ دمحم مباركي

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػ

األعضاء المعنيين :

قائمة أعضاء مجمس إدارة المدرسة الوطنية المتعددة التقنيات بقسنطينة

االسم والمقب
 بوكر اززة حسني

القطـاع

الصفة

 عػقوف عػمر

رئيس

ممثل الوزير المكمف بالتعميـ العالي والبحث العممي

عػضو

ممثل الوزير المكمف بالمالية

 بوىالي دمحم

 بف مجات سميرة

عػضو
عضو

ممثل الوزيرة المكمفة بالتربية الوطنية

 بف قدوار صالح

عضو

ممثل السمطة المكمفة بالوظيفة العمومية واإلصالح اإلداري

ممثمة الوزير المكمف بالتكويف والتعميـ المينييف

 العماري عز الديف

عضو

ممثل الوزير المكمف بالصناعة والمناجـ

 بف حسيف دمحم

 بمقروف الزوبير

عضو

ممثل الوزير المكمف بالسكف والعمراف والمدينة

عضو

ممثل الوزير المكمف بالطاقة

 بوحامد جماؿ الديف

عضو

ممثل الوزير المكمف باألشغاؿ العمومية

 حرشي بوعزيز

عضو

ممثل الوزير المكمف بالموارد المائية

" ...........................................والباقي بدون تغيير."............................................
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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قــــرار رقم  1104مؤرخ في  26أكتوبر  ،2014يعـدل القـرار رقـم  564المؤرخ في 17سبتمبر 2014
الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس العممي لكمية التكنولوجيا بجـامعة سطيف .1
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  154 -14المؤرخ في  05رجػب  1435الموافق  5مػايو سنة  2014والذييتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ 279 -03المؤرخ في  24جػمادى الثانية عاـ  1424الموافق  23غشت سنة 2003يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا السيما المادة  44منو ،المعدؿ والمتمـ،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  405 -11المؤرخ في  28نوفمبر  2011يعدؿ ويتمـ المرسوـ التنفيذي رقـ 140-89المؤرخ في  01أوت  1989والمتضمف إنشاء جامعة سطػيف،1
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األوؿ  1434الموافق  30جانفي سنة 2013والذي يحػدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي ،
 وبمقتضى القػرار رقـ  564المؤرخ في  17سبتمبر  2013والذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس العمميلكمية التكنولوجيا بجامعة سطيف.1
يــقــــــــرر
المادة األولى :يعػدؿ الجدوؿ الممحق بالقػرار رقـ  564المػؤرخ في  17سبتمبر  2013والمذكور أعاله  ،كما ىو

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

حرر بالجزائر في  26أكتوبر 2014

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

االسم والمقب

بف عنيبة دمحم الطاىر
رحماني لزىػر
غربي أحمد
قالؿ مسعود
بوزيت نصر الديف
تاحي أحسف
بوزرافة إبراىيـ
راجعي حػمود
بف عمراني حساف

فرحات حميدة عبد الحق
كبيش خميفة
ناصف الساسي
خابر فريد
فيطاس رشيد
حرماس دمحم نجيب
بيمضي عبد الحفيع

النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي

وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ دمحم مباركي

ممحق بالقـرار يتضمن أعضاء المجمس العـممي
الصفة

رئيس المجمس العممي لكمية التكنولوجيا
عػميد الكمية
نائب عػميد
نائب عػميد
رئيس قسـ اإللكترونيؾ
رئيس قسـ اليندسة المدنية
رئيس قسـ اليندسة الطرائق
رئيس قسـ ىندسة اإللكتروتقنية
رئيس قسـ التعميـ األساسي في التكنولوجيا

رئيس المجنة العممية لقسـ اإللكترونيؾ
رئيس المجنة العممية لقسـ اليندسة المدنية
رئيس المجنة العممية لقسـ اليندسة الطرائق
رئيس المجنة العممية لقسـ اليندسة اإللكترو تقنية
رئيس قسـ التعميـ األساسي
ممثل عف األساتذة مصف األستاذية لقسـ اإللكتروتقنية
ممثل عف األساتذة مصف األستاذية لقسـ اإللكتروتقنية
الثالثي
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بولوفة عبد السالـ
عػميواف توفيق
زواوي أحمد
مقراني العربي
شافع صالح
أوراري عمي
نعموف فريد
خمميش مبروؾ
لعمامرة عػثماف
كريـ فاتح
زقادي عػامر
بكة رايس اليادي
جمولي ابراىيـ
بف عاشور جعفر
حداوي نصر الديف
بوديسة نور الديف

بوقرينة السعيد
ىػندؿ مميكة

ممثل
ممثل
ممثل
ممثل
مػدير
مػدير
مػدير
مػدير
مػدير
مػدير
مػدير
مػدير
مػدير
مػدير
مػدير
ممثل

مصف
مصف
مصف
مصف

األستاذية
األستاذية
األستاذية
األستاذية

لقسـ
لقسـ
لقسـ
لقسـ

عف األساتذة
عف األساتذة
عف األساتذة
عف األساتذة
مخػبر
مخػبر
مخػبر
مخػبر
مخػبر
مخػبر
مخػبر
مخػبر
مخػبر
مخػبر
مخػبر
عف األساتذة المساعديف قسـ " أ "

اإللكتروتقنية
التعميـ األساسي
التعميـ األساسي
اليندسة المدنية

ممثل عف األساتذة المساعديف قسـ " أ "
مسؤولة المكتبة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قــــرار رقم  1105مؤرخ في  26أكتوبر  ،2014يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
لقسم التعميم األساسي في التكنولوجيا لكمية التكنولوجيا لجامعة سطيف1
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  154 -14المؤرخ في  05رجػب  1435الموافق  5مػايو سنة  2014والذييتضمف تعييف أعضاء الحكومة ،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ 279 -03المؤرخ في  24جػمادى الثانية عاـ  1424الموافق  23غشت سنة 2003يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا السيما المادة  48منو ،المعدؿ والمتمـ،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  405 -11المؤرخ في  28نوفمبر  2011يعدؿ ويتمػـ المرسوـ التنفيذي رقـ 140 -89المؤرخ في  01أوت  1989والمتضمف إنشاء جامعة سطيف،1
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األوؿ  1434الموافق  30جانفي سنة 2013والذي يحػدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 وبناء عمى محػضر اجتماع المجنة العممية لقسـ التعميـ األساسي في التكنولوجيا بتاريخ  13مارس .2014يــقــــــــرر
المادة األولى :تطبيقا أحكاـ المػادة  48مف المرسػوـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ

 1424الموافق  23غشت سنة  ،2003المعدؿ والمتمـ والمذكور أعاله ،ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد
القائمة اإلسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ التعميـ األساسي في التكنولوجيا لكمية التكنولوجيا بجامعة
سطيف.1
المادة  :2تحػدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ التعميـ األساسي في التكنولوجيا لكمية التكنولوجيا
بجامعة سطيف 1بالجدوؿ الممحق بيذا القرار.
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المادة  :3يكػمف المديػر العػاـ لمتعػميـ والتكويف العػالييػف ومدير جامعة سطيف 1كل ،فيما يخصو ،بتنفيذ ىذا
القػرار الذي ينشػر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

حرر بالجزائر في  26أكتوبر 2014

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

االسم والمقب

وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ دمحم مباركي

ممحق بالقـرار يتضمن أعضاء المجنة العممية

فػيطاس رشيد
بػف عػمراني حساف
بػوصبع شعباف
عػميواف توفيق
قػالؿ مسعود
بوستة السعيد

مػنى نػاصر
بػسو صديق

الصفة

رئيس المجنة العممية لقسـ التعميـ األساسي في التكنولوجيا
رئيس القسـ
أستاذ التعميـ العالي
أستاذ التعميـ العالي
أستاذ محاضر قسـ " أ "
أستاذ محاضر قسـ " أ "
أستاذ محاضر قسـ " ب "
أستاذ محاضر قسـ " أ "

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قــــرار رقم  1106مؤرخ في  26أكتوبر  ،2014يعـدل القـرار رقـم  878المؤرخ  09نوفمبر 2013
الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية العـموم بجـامعة سطيف1
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  154-14المؤرخ في  05رجػب  1435الموافق  5مػايو سنة  2014والذييتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ 279 -03المؤرخ في  24جػمادى الثانية عاـ  1424الموافق  23غشت سنة 2003يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا السيما المادة  44منو ،المعدؿ والمتمـ،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  405-11المؤرخ في  28نوفمبر  2011يعدؿ ويتمـ المرسوـ التنفيذي رقـ 140-89المؤرخ في  01أوت  1989والمتضمف إنشاء جامعة سطػيف،1
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األوؿ  1434الموافق  30جانفي سنة 2013والذي يحػدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 وبمقتضى القػرار رقـ  878المؤرخ في  09نوفمبر  2013والذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس العمميلكمية العػموـ بجامعة سطيف.1
يــقــــــــرر

المادة األولى :يعػدؿ الجدوؿ الممحق بالقػرار رقـ  878المػؤرخ في  09نوفمبر  2013والمذكور أعاله ،كما ىو
مػحدد في الجدوؿ الممحق بيذا القرار.
المادة  :2ينشػر ىذا القػرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
حرر بالجزائر في  26أكتوبر 2014

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػ
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي

وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ دمحم مباركي

الثالثي
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ممحق بالقـرار يتضمن أعضاء المجمس العـممي
الصفة
االسم والمقب
رئيس المجمس العممي لكمية العػموـ
بف سالـ نصر الديف
عػميد الكمية
معػماش مصطفى
نائب عػميد مكمف بالبيداغوجية
بوشامة عبد العزيز
نائب العػميد مكمف بما بعد التدرج
عػيبش عيسى
رئيس قسـ الفيزياء
كػراش لحسف
رئيس قسـ الكيمياء
قعموف بشير
رئيسة قسـ الرياضيات التطبيقية
شرقي المولودة بف دعاس سعيدة
رئيسة قسـ اإلعالـ اآللي
صفي الديف المولودة كماؿ نجاة
رئيس المجنة العممية لقسـ الفيزياء
لػوعػيل العياشي
رئيس المجنة العممية لقسـ الرياضيات
مريػخي بشير
رئيس المجنة العممية لقسـ الكيمياء
كػعػبوب لخميسي
رئيس المجنة العممية لقسـ اإلعالـ اآللي
موساوي عبد الوىاب
ممثل عف األساتذة مصف األستاذية لقسـ اإلعالـ اآللي
رفػوفي عالوة
ممثل عف األساتذة مصف األستاذية لقسـ اإلعالـ اآللي
صفي الديف كامل نجاة
ممثل عف األساتذة مصف األستاذية لقسـ الفيزياء
معػوش جماؿ
ممثل عف األساتذة مصف األستاذية لقسـ الفيزياء
شرقي عبد الحميد
ممثل عف األساتذة مصف األستاذية لقسـ الكيمياء
ىػاروف دمحم فييـ
زايدي فػاروؽ
ممثل عف األساتذة مصف األستاذية لقسـ الكيمياء
ممثل عف األساتذة مصف األستاذية لقسـ الرياضيات
شرقي بف دعاس سعيدة
ممثل عف األساتذة مصف األستاذية لقسـ الرياضيات
بف سالـ نصر الديف
ممثل عف األساتذة المحاضريف قسـ " ب "
عػمطي عػادؿ
ممثل عف األساتذة المساعديف قسـ " أ "
تػومي اليزيد
مدير مخبر الفيزياء الكمية واألنظمة الحركية
ىػاروف عبد الحميـ
مدير مخبر االلكترو بصرية والمكونات
ونوغي زىير
مدير مخبر معايرة ،تحميل وخصوصياتيا بدقة عػالية
بوسنة أحمد
مدير مخبر اعداد مواد جديدة وتخصصيا
بوحمادو عبد المجيد
مدير مخػبر
خرموش أحمد
مدير مخبر الرياضيات التطبيقية
مػرواني بوبكر
مدير مخبر الرياضيات األساسية والعددية
بف شريف مداني عبد المطيف
مدير مخبر الكيمياء ،اليندسة الجزئية والمواد
عػزيزي عػمر
مدير مخبر الشبكات واألنظمة الموزعة
بوكراـ عبد هللا
مسؤوؿ المكتبة
بف عػدة ساعد

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قــــرار رقم  1107مؤرخ في  26أكتوبر  ،2014يعـدل القـرار رقـم  880المؤرخ  09نوفمبر 2013
الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم اإلعالم اآللي لكمية العـموم بجـامعة سطيف1

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  154 -14المؤرخ في  05رجػب  1435الموافق  5مػايو سنة  2014والذييتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ 279 -03المؤرخ في  24جػمادى الثانية عاـ  1424الموافق  23غشت سنة 2003يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا السيما المادة  48منو ،المعدؿ والمتمـ،
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  405 -11المؤرخ في  28نوفمبر  2011يعدؿ ويتمـ المرسوـ التنفيذي رقـ 140-89المؤرخ في  01أوت  1989والمتضمف إنشاء جامعة سطػيف،1
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األوؿ  1434الموافق  30جانفي سنة 2013والذي يحػدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 وبمقتضى القػرار رقـ  880المؤرخ في  09نوفمبر  2013والذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العمميةلقسـ اإلعالـ اآللي لكمية العموـ بجامعة سطيف.1
يــقــــــــرر
المادة األولى :يعػدؿ الجدوؿ الممحق بالقػرار رقـ  880المػؤرخ في  09نوفمبر  2013والمذكور أعاله  ،كما ىو
مػحدد في الجدوؿ الممحق بيذا القرار.
المادة  :2ينشػر ىذا القػرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
حرر بالجزائر في  26أكتوبر 2014

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ دمحم مباركي

ممحق بالقـرار يتضمن أعضاء المجمس العـممي
الصفة
االسم والمقب
رئيس المجنة العممية لقسـ اإلعالـ اآللي
مػوساوي عبد الوىاب
صفي الديف المولودة كامل نجاة رئيسة قسـ اإلعالـ اآللي
أستاذ محاضر قسـ " أ "
رفػوفي عػالوة
أستاذ محاضر قسـ " أ "
عػميوات مخموؼ
أستاذ محاضر قسـ " أ "
طػواىرية دمحم
أستاذ محاضر قسـ " أ "
خبابة عبد هللا
أستاذة محاضرة قسـ " أ "
كػامل نجاة
أستاذة محاضرة قسـ " ب "
عػطمي عػادؿ
أستاذ محاضر قسـ " أ "
قػارة عبد العزيز

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قــــرار رقم  1108مؤرخ في  26أكتوبر  ،2014يعـدل القـرار رقـم  881المؤرخ  09نوفمبر 2013
الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم الرياضيات لكمية العـموم بجـامعة سطيف1
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  154 -14المؤرخ في  05رجػب  1435الموافق  5مػايو سنة  2014والذييتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ 279 -03المؤرخ في  24جػمادى الثانية عاـ  1424الموافق  23غشت سنة 2003يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا السيما المادة  48منو ،المعدؿ والمتمـ،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  405 -11المؤرخ في  28نوفمبر  2011يعدؿ ويتمـ المرسوـ التنفيذي رقـ 140-89المؤرخ في  01أوت  1989والمتضمف إنشاء جامعة سطػيف،1
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األوؿ  1434الموافق  30جانفي سنة 2013والذي يحػدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 وبمقتضى القػرار رقـ  881المؤرخ في  09نوفمبر  2013والذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العمميةلقسـ الرياضيات لكمية العموـ بجامعة سطيف.1
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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يقـرر
المادة األولى :يعػدؿ الجدوؿ الممحق بالقػرار رقـ  881المػؤرخ في  09نوفمبر  2013والمذكور أعاله ،كما ىو

مػحدد في الجدوؿ الممحق بيذا القرار.
المادة  :2ينشػر ىذا القػرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

حرر بالجزائر في  26أكتوبر 2014

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

االسم والمقب

وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ دمحم مباركي

ممحق بالقـرار يتضمن أعضاء المجمس العـممي

مػريخػي بشػير
شػرقي المولودة بف دعاس سعيدة
زيػادي عبد القادر
عػيبش عػيسى
قػادـ عبد الوىاب
سػرار توفيق
شيطر لخضر
بػورغدة عبد المطيف
روابحي طارؽ

الصفة

رئيس المجنة العممية لقسـ الرياضيات
رئيسة قسـ الرياضيات
أستاذ التعميـ العالي
أستاذ التعميـ العالي
أستاذ محاضر قسـ " أ "
أستاذ محاضر قسـ " أ "
أستاذ محاضر قسـ " أ "
أستاذ محاضر قسـ " أ "
أستاذ محاضر قسـ " أ "

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قــــرار رقم  1109مؤرخ في  28أكتوبر 2014يحدد القائمة االسمية ألعضاء
المجمس العممي لمعيد اليندسة الكيربائية واإللكترونيك بجـامعة بومـرداس
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  154 -14المؤرخ في  05رجػب  1435الموافق  5مػايو سنة  2014والذييتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ 279 -03المؤرخ في  24جػمادى الثانية عاـ  1424الموافق  23غشت سنة 2003يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا السيما المادة  67منو ،المعدؿ والمتمـ،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  15-10المؤرخ في  12جػانفي  2010المعدؿ والمتمـ لممرسوـ رقـ 189/98المؤرخ في  1998/06/02المتضمف إنشاء جػامعة بومػرداس،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األوؿ  1434الموافق  30جانفي سنة 2013والذي يحػدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 وبناء عمى محػضر اجتماع المجمس العػممي لمعيد اليندسة الكيربائية واإللكترونيؾ بتاريخ 2014/ 05/15يــقــــــــرر

المادة األولى :تطبيقا أحكاـ المػادة  67مف المرسػوـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ

 1424الموافق  23غشت سنة  ،2003المعدؿ والمتمـ والمذكور أعاله ،ييدؼ ىذا القػرار إلى
تحديد القائمة اإلسمية ألعضاء المجمس العػممي لمعيد اليندسة الكيربائية واإللكترونيؾ بجامعة
بومرداس.
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المادة  :2تحػدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لمعيد اليندسة الكيربائية واإللكترونيؾ بجامعة بومرداس
بالجدوؿ الممحق بيذا القرار.
المادة  :3يكػمف المديػر العػاـ لمتعػميـ والتكويف العػالييػف ومديرة جامعة بومرداس كل ،فيما يخصو ،بتنفيذ ىذا
القػرار الذي سينشػر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي

حرر بالجزائر في  28أكتوبر 2014

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

االسم والمقب

وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ دمحم مباركي

ممحق بالقـرار يتضمن أعضاء المجمس العـممي لممـعيـد

طالة اغيل – ـ -زاير رزيقة
أزرار أعراب
دحماس مػقراف

شريفي دليمة
أواروف طاىر
بف زكري عػزوز
خمدوف عيسى
بف طرزي حميد
شالؿ مولود
دعموش عبد الحميد
قػوادري عبد المالؾ
أيت قايد طػاىر
بورزؽ عبد ربي
عػرار عػبد الرحماف

الصفة

رئيسة المجمس العممي لمعيد اليندسة الكيربائيػة واإللكترونيؾ
مػدير المعيد
مدير مساعد مكمف بالدراسات والمسائل المرتبطة بالطمبة

مدير مساعد مكمف بما بعد التدرج والبحث العممي والعالقات الخارجية
رئيس قسـ التعميـ األساسي
رئيس قسـ اإللكترونيؾ
رئيس قسـ اإللكتروتقني واآللية
أستاذ محاضر قسـ " أ "
أستاذ محاضر قسـ " أ "
أستاذ محاضر قسـ " أ "
أستاذ محاضر قسـ " أ "
أستاذ مساعد قسـ " أ "
أستاذ مساعد قسـ " أ "
مسؤوؿ المكتبة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قــــرار رقم  1110مؤرخ في  05نوفمبر  ،2014يحدد القائمة االسمية ألعضاء
المجنة العممية لقسم الكيمياء لكمية العـموم بجـامعة بومـرداس
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  154-14المؤرخ في  05رجػب  1435الموافق  5مػايو سنة  2014والذييتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ 279-03المؤرخ في  24جػمادى الثانية عاـ  1424الموافق  23غشت سنة 2003يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا السيما المادة  48منو ،المعدؿ والمتمـ،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  15-10المؤرخ في  12جػانفي  2010المعدؿ والمتمـ لممرسوـ رقـ 189/98المؤرخ في  1998/06/02المتضمف إنشاء جػامعة بومػرداس،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األوؿ  1434الموافق  30جانفي سنة 2013والذي يحػدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 وبناء عمى محػضر اجتماع المجنة العممية لقسـ الكيمياء بتاريخ  25مػاي .2014يــقــــــــرر
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي

الثالثي
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المادة األولى :تطبيقا أحكاـ المػادة  48مف المرسػوـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ

 1424الموافق  23غشت سنة  ،2003المعدؿ والمتمـ والمذكور أعاله  ،ييدؼ ىذا القػرار إلى
تحديد القائمة اإلسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الكيمياء لكمية العػموـ بجامعة بومرداس.
المادة  :2تحػدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الكيمياء لكمية العػموـ بجامعة بومرداس بالجدوؿ
الممحق بيذا القرار.
المادة  :3يكػمف المديػر العػاـ لمتعػميـ والتكويف العػالييػف ومديرة جامعة بومرداس كل ،فيما يخصو ،بتنفيذ ىذا
القػرار الذي سينشػر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
حرر بالجزائر في  05نوفمبر 2014

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

االسم والمقب

بونوغػاز موسى
زيبوش فطيمة
حػمادي دمحم
عػمراني موسى
جاللي نصر الديف
بونوغاز موسى
جػدي أماؿ
قميت نعمية
بممشري رضػا
سواؽ رفيقة

وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ دمحم مباركي

ممحق بالقـرار يتضمن أعضاء المجنة العممية
الصفة

رئيس المجنة العممية لقسـ الكيمياء
رئيس القسـ
أستاذ التعميـ العالي
أستاذ التعميـ العالي
أستاذ التعميـ العالي
أستاذ محاضر قسـ " أ "
أستاذ محاضر قسـ " أ "
أستاذة محاضرة قسـ " ب "
أستاذ محاضر قسـ " ب "
أستاذة محاضرة قسـ " أ "

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قــــرار رقم  1111مؤرخ في  05نوفمبر  ،2014يحدد القائمة االسمية ألعضاء
المجنة العممية لقسم البيولوجيا لكمية العـموم بجـامعة بومـرداس
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  154-14المؤرخ في  05رجػب  1435الموافق  5مػايو سنة  2014والذييتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ 279-03المؤرخ في  24جػمادى الثانية عاـ  1424الموافق  23غشت سنة 2003يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا السيما المادة  48منو ،المعدؿ والمتمـ،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  15-10المؤرخ في  12جػانفي  2010المعدؿ والمتمـ لممرسوـ رقـ 189/98المؤرخ في  1998/06/02المتضمف إنشاء جػامعة بومػرداس،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األوؿ  1434الموافق  30جانفي سنة 2013والذي يحػدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 وبناء عمى محػضر اجتماع المجنة العممية لقسـ البيولوجيا بتاريخ  05جػواف .2014يــقــــــــرر
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي

الثالثي
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المادة األولى :تطبيقا أحكاـ المػادة  48مف المرسػوـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ

 1424الموافق  23غشت سنة  ،2003المعدؿ والمتمـ والمذكور أعاله ،ييدؼ ىذا القػرار إلى
تحديد القائمة اإلسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ البيولوجيا لكمية العػموـ بجامعة بومرداس.
المادة  :2تحػدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ البيولوجيا لكمية العػموـ بجامعة بومرداس بالجدوؿ
الممحق بيذا القرار.
المادة  :3يكػمف المديػر العػاـ لمتعػميـ والتكويف العػالييػف ومديرة جامعة بومرداس كل ،فيما يخصو ،بتنفيذ ىذا
القػرار الذي سينشػر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
حرر بالجزائر في  05نوفمبر 2014

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػ

االسم والمقب

وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ دمحم مباركي

ممحق بالقـرار يتضمن أعضاء المجنة العممية

فػزواف فتيحة
مسعوداف جماؿ
بف يونس – ـ– بييج نسيمة
قانة – ـ – كبوش سميمة
شبوطي – ـ -مزيو نجيبة
أمالؿ – ـ -شيباف حياة
ريبة عػمار
عاشق فطيمة
سعدي – ـ -قطاؼ حسيبة

الصفة

رئيسة المجنة العممية لقسـ البيولوجيا
رئيس القسـ
أستاذة محاضرة قسـ " أ "
أستاذة محاضرة قسـ " أ "
أستاذة محاضرة قسـ " أ "
أستاذة محاضرة قسـ " أ "
أستاذ محاضر قسـ " أ "
أستاذة محاضرة قسـ " ب "
أستاذة مساعدة قسـ " أ "

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قــــرار رقم  1112مؤرخ في  06نوفمبر  ،2014يتضمن تأىيل جامعة معسكر
لمتكوين لمحصول عمى شيادة الدكتوراه وتنظيم التأىيل الجامعي ومنحة
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  254 -98المؤرخ في  24ربيع الثاني سنػة  1419الموافق  17غشت سنة ، 1998المتعمق بالتكويف في الدكتوراه و ما بعد التدرج المتخصص والتأىيل الجامعي ،المعدؿ والمتمـ ،ال سيما

المادتيف  9و 113منو،

 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ 79 -03المؤرخ في  24جػمادى الثانية عاـ  1424الموافق  23غشت سنة 2003يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيـ وسير الجامعة ،المعدؿ والمتمـ،

 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  ،12-09المؤرخ في  07محرـ عاـ  1430الموافق  04ينػاير سنة ،2009يتضمف إنشاء جامعة معسكر،

 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األوؿ  1434الموافق  30جانفي سنة 2013والذي يحػدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،

يــقــــــــرر
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي

الثالثي
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المادة األولى :تطبيقا ألحكاـ المادتيف  9و 113مف المرسوـ التنفيذي رقـ  254-98المؤرخ في  17غشت سنة

المادة
المادة

المادة
المادة

 ،1998المعدؿ والمتمـ والمذكور أعاله ،ييدؼ ىذا القػرار إلى تحديد تأىيل جامعة معسكر لمتكويف
لمحصوؿ عمى شيادة الدكتوراه وتنظيـ التأىيل الجامعي ومنحو.
 :2تحدد قػائمة التخصصات المفتوحة لمتأىيل الجامعي في ممحق ىذا القرار.
 :3يبقى التأىيل الممنوح بموجب ىذا القػرار ساري المفعوؿ لمدة أربع ( )04سنوات ابتداء مف تاريخ
إمضائو مع التقيد بأحكاـ المادتيف  12و 115مف المرسوـ التنفيذي رقـ  254-98المؤرخ في  17أوت
 1998المذكور أعاله.
 :4يكػمف المديػر العػاـ لمتعػميـ والتكويف العػالييػف ومدير جامعة معسكر ،كل فيما يخصو ،بتنفيذ ىذا القػرار
 :5ينشػر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
حرر بالجزائر في  06نوفمبر 2014

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػ

وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ دمحم مباركي

ممحق بالقـرار رقم  1112المؤرخ في  06نوفمبر 2014
يحدد قـائمة التخصصات المفتوحة لمتأىيل الجامعي

جـامعة معـسكر:

 ىػندسة ميكانيكية
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قــــرار رقم  1113مؤرخ في  06نوفمبر  ،2014يتضمن تأىيل جامعة سعيدة
لمتكوين لمحصول عمى شيادة الدكتوراه وتنظيم التأىيل الجامعي ومنحة
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  254 -98المؤرخ في  24ربيع الثاني سنػة  1419الموافق  17غشت سنة ،1998المتعمق بالتكويف في الدكتوراه وما بعد التدرج المتخصص والتأىيل الجامعي ،المعدؿ والمتمـ ،ال سيما
المادتيف  9و 113منو،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  279 - 03المؤرخ في  24جػمادى الثانية عاـ  1424الموافق  23غشت سنة 2003يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيـ وسير الجامعة ،المعدؿ والمتمـ،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  ،10-09المؤرخ في  07محرـ عاـ  1430الموافق  04يناير سنة ،2009يتضمف إنشاء جامعة سعيدة،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األوؿ  1434الموافق  30جانفي سنة 2013والذي يحػدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
يــقــــــــرر
المادة األولى :تطبيقا ألحكاـ المادتيف  9و 113مف المرسوـ التنفيذي رقـ  254-98المؤرخ في  17غشت سنة
 ، 1998المعدؿ والمتمـ والمذكور أعاله ،ييدؼ ىذا القػرار إلى تحديد تأىيل جامعة سعيدة لمتكويف
لمحصوؿ عمى شيادة الدكتوراه وتنظيـ التأىيل الجامعي ومنحو.
المادة  :2تحدد قػائمة التخصصات المفتوحة لمتأىيل الجامعي في ممحق ىذا القرار.
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي

الثالثي
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المادة  :3يبقى التأىيل الممنوح بموجب ىذا القػرار ساري المفعوؿ لمدة أربع ( )04سنوات ابتداء مف تاريخ

إمضائو مع التقيد بأحكاـ المادتيف  12و 115مف المرسوـ التنفيذي رقـ  254-98المؤرخ في  17أوت
 1998المذكور أعاله.
المادة  :4يكػمف المديػر العػاـ لمتعػميـ والتكويف العػالييػف ومدير جامعة سعيدة كل فيما يخصو ،بتنفيذ ىذا القػرار
المادة  :5ينشػر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي
حرر بالجزائر في  06نوفمبر 2014

وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ دمحم مباركي

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

ممحق بالقـرار رقم  1113المؤرخ في  06نوفمبر 2014
يحدد قـائمة التخصصات المفتوحة لمتأىيل الجامعي

جـامعة سعــيدة:

 اإللكترونيؾ
 البيولوجيا
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قــــرار رقم  1114مؤرخ في  08نوفمبر  ،2014يعـدل القـرار رقـم  352المؤرخ  13مـاي 2013
الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة المركز الجامعي بالبيض ،المعدل
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  154-14المؤرخ في  05رجػب  1435الموافق  5مػايو سنة  2014والذييتضمف تعييف أعضاء الحكومة،

 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  299 -05المؤرخ في  11رجب عاـ  1426الموافق  16غشت سنة 2005الذي يحدد مياـ المركز الجامعي والقواعد الخاصة بتنظيمو وسيره ،السيما المادة  10منو،

 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  204 -10المؤرخ في  30رمضاف عاـ  1431الموافق  9سبتمبر سنة 2010المتضمف إنشاء مركز جامعي بالبيض ،السيما المادة  2منو،

 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األوؿ  1434الموافق  30جانفي سنة 2013والذي يحػدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،

 وبمقتضى القػرار رقـ  352المؤرخ في  13مػاي  2013والذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارةالمركز الجامعي بالبيض ،المعدؿ.

يــقــــــــرر

المادة األولى :يعػدؿ الجدوؿ الممحق بالقػرار رقـ  352المػؤرخ في  13ماي  ،2013المعدؿ والمذكور أعاله كما
ىو محدد في الجدوؿ الممحق بيذا القرار.

المادة  :2ينشػر ىذا القػرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

حرر بالجزائر في  08نوفمبر 2014

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي

وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ دمحم مباركي

الثالثي
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قـائمة أعضاء مجمس إدارة مركز الجامعي بالبيض

 -1األعضاء المعينون
االسم والمقب
 خالفي عمي
 مسعودي بف عودة أيوب
 بوكروش عبد الرحماف
 تاج الديف دمحم
 عػمار عػمر
 عشي نور الديف
 سميماف محي الديف
 عػميري دمحم

الصفة
رئيس
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو

 -2األعضاء المنتخبون
االسم والمقب
ىػناف مميكة
بمخيرة سيد احمد ىشاـ
طالبي عبد القادر
سالمي عبد القادر
عشاب عػمر
بوعافية طو عبد الحق
بف عيسى الشيخ عيسى

الصفة
رئيس
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو









ممثل
ممثل
ممثل
ممثل
ممثل
ممثل
ممثل
ممثل

قطاع
الوزير المكمف بالتعميـ العالي والبحث العممي
الوزير المكمف بالمالية
الوزيرة المكمفة بالتربية الوطنية
الوزير المكمف بالتكويف والتعميـ المينييف
السمطة المكمفة بالوظيفة العمومية واإلصالح اإلداري
الوزير المكمف بالعمل والتشغيل والضماف االجتماعي
الوزير المكمف بالعدؿ
الوالي

ممثمة منتخبة عف
ممثل منتخب عف
ممثل منتخب عف
ممثل منتخب عف
ممثل منتخب عف
ممثل منتخب عف
ممثل منتخب عف

القطاع
األساتذة لمعيد الحقوؽ والعموـ السياسية
سمؾ األساتذة المساعديف
سمؾ األساتذة المساعديف
الموظفيف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات
الموظفيف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات
الطمبة
الطمبة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قــــرار رقم  1115مؤرخ في  08نوفمبر  ،2014يعـدل القـرار رقـم  59المؤرخ  03مارس 2012
الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة المركز الجامعي بالنعامة ،المعدل
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  154 -14المؤرخ في  05رجػب  1435الموافق  5مػايو سنة  2014والذييتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  299 -05المؤرخ في  11رجب عاـ  1426الموافق  16غشت سنة 2005الذي يحدد مياـ المركز الجامعي والقواعد الخاصة بتنظيمو وسيره ،السيما المادة  10منو،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  205 -10المؤرخ في  30رمضاف عاـ  1431الموافق  9سبتمبر سنة 2010المتضمف إنشاء مركز جامعي بالنعامة ،السيما المادة  2منو،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األوؿ  1434الموافق  30جانفي سنة 2013والذي يحػدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 وبمقتضى القػرار رقـ  59المؤرخ في  03مارس  2012والذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارةالمركز الجامعي بالنعامة ،المعدؿ.
يــقــــــــرر
المادة األولى :يعػدؿ الجدوؿ الممحق بالقػرار رقـ  59المػؤرخ في  03مارس  ،2012المعدؿ ،والمذكور أعاله كما
ىو محدد في الجدوؿ الممحق بيذا القرار.
المادة  :2ينشػر ىذا القػرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
حرر بالجزائر في  08نوفمبر 2014

وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ دمحم مباركي

النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي

الثالثي
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 -1األعضاء المعينون
االسم والمقب
 تبوف فتح هللا وىبي
 بوجادي الطيب
 مزوري دمحم
 حػاج الصديق عبد الرحماف
 مساح عبد الوىاب
 زيدور فاطمة
 سميماف محي الديف
 مػقري الطيب

قـائمة أعضاء مجمس إدارة مركز الجامعي بالنعامة
الصفة
رئيس
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو

ممثل
ممثل
ممثل
ممثل
ممثل
ممثل
ممثل
ممثل

القطاع
الوزير المكمف بالتعميـ العالي والبحث العممي
الوزير المكمف بالمالية
الوزيرة المكمفة بالتربية الوطنية
الوزير المكمف بالتكويف والتعميـ المينييف
السمطة المكمفة بالوظيفة العمومية واإلصالح اإلداري
الوزير المكمف بالعمل والتشغيل والضماف االجتماعي
الوزير المكمف بالعدؿ
الوالي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قــــرار رقم  1116مؤرخ في  08نوفمبر  ،2014يحدد القائمة االسمية ألعضاء
المجمس العـممي كمية العموم اإلنسانية واالجتماعية بجـامعة تيـارت
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  154-14المؤرخ في  05رجػب  1435الموافق  5مػايو سنة  2014والذييتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ  1424المػوافق  23غشت سنة 2003يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا السيما المادة  44منو ،المعدؿ والمتمـ،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  271 -01المؤرخ في  30جمادى الثانية عاـ  1422المػوافق  18سبتمبر 2001المتضمف إنشاء جامعة تػيارت المعدؿ والمتمـ،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األوؿ  1434الموافق  30جانفي سنة 2013والذي يحػدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 وبناء عمى محػضر اجتماع المجمس العممي لكمية العػموـ اإلنسانية واالجتماعية بتاريخ  15مػايو .2014يــقــــــــرر
المادة األولى :تطبيقا أحكاـ المػادة  44مف المرسػوـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  04جمادى الثانية عاـ
 1424الموافق  23غشت سنة  ،2003المعدؿ والمتمـ والمذكور أعاله ،ييدؼ ىذا القػرار إلى
تحديد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية العموـ اإلنسانية واالجتماعية بجامعة تيارت.
المادة  :2تحػدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية العػموـ اإلنسانية واالجتماعية بجامعة تيػارت
بالجدوؿ الممحق بيذا القرار.
المادة  :3يكػمف المديػر العػاـ لمتعػميـ والتكويف العػالييػف ومدير جامعة تيارت كل ،فيما يخصو ،بتنفيذ ىذا القػرار
الذي سينشػر ىذا القػرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
حرر بالجزائر في  08نوفمبر 2014
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االسم والمقب
عػبد الحق شػرؼ
تػاج مػحمد
مػرزوقي مػحمد
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي

وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ دمحم مباركي

ممحق بالقـرار يتضمن أعضاء المجمس العـممي
الصفة
رئيس المجمس العممي لكمية العموـ اإلنسانية واالجتماعية
عػميد الكمية
نائب العميد مكمف بما بعد التدرج والبحث العػممي
الثالثي

الرابع1024-

|

53

حػيمي عبد الحفيع
مػوىوب مػراد
رمضاني حسيف
قريصات زىػرة
محػمد بمػيل
عػبد الحػق الشػرؼ
ديػدة اليػواري
لبػيب الحػاج
بػوعػزة كػريمة

نائب العميد مكمف بالدراسات والمسائل المرتبطة بالطمبة
رئيس قسـ العموـ االجتماعية
رئيس قسـ العموـ اإلنسانية
ممثمة األساتذة مف ذوي مصف األستاذية عف قسـ العموـ االجتماعية
ممثمة األساتذة مف ذوي مصف األستاذية عف قسـ العموـ اإلنسانية
ممثمة األساتذة مف ذوي مصف األستاذية عف قسـ العموـ اإلنسانية
ممثل األساتذة المساعديف قسـ " أ "
ممثل األساتذة المساعديف قسـ " أ "
مسؤولة المكتبة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قــــرار رقم  1117مؤرخ في  08نوفمبر  ،2014يحدد القائمة االسمية ألعضاء
المجمس العـممي كمية عـموم الطبيعة والحياة بجـامعة تيـارت
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  154 -14المؤرخ في  05رجػب  1435الموافق  5مػايو سنة  2014والذييتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ  1424المػوافق  23غشت سنة 2003يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا السيما المادة  44منو ،المعدؿ والمتمـ،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  271-01المؤرخ في  30جمادى الثانية عاـ  1422المػوافق  18سبتمبر 2001المتضمف إنشاء جامعة تػيارت المعدؿ والمتمـ،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األوؿ  1434الموافق  30جانفي سنة 2013والذي يحػدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 وبناء عمى محػضر اجتماع المجمس العممي لكمية عػموـ الطبيعة والحياة بتاريخ  13نوفمبر .2014يــقــــــــرر
المادة األولى :تطبيقا أحكاـ المػادة  44مف المرسػوـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  04جمادى الثانية عاـ

 1424الموافق  23غشت سنة  ،2003المعدؿ والمتمـ والمذكور أعاله ،ييدؼ ىذا القػرار إلى تحديد
القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية عػموـ الطبيعة والحياة بجامعة تيارت.
المادة  : 02تحػدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية عػموـ الطبيعة والحياة بجامعة تيػارت بالجدوؿ
الممحق بيذا القرار.
المادة  :03يكػمف المديػر العػاـ لمتعػميـ والتكويف العػالييػف ومدير جامعة تيارت كل ،فيما يخصو ،بتنفيذ ىذا القػرار
الذي سينشػر ىذا القػرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
حرر بالجزائر في  08نوفمبر 2014

ػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

االسم والمقب
مػعػتوؽ أدمحم

نػيار عبد الطيف
زداؾ محػمد

النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي

وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ دمحم مباركي

ممحق بالقـرار يتضمن أعضاء المجمس العـممي

الصفة

رئيس المجمس العممي لكمية عػموـ الطبيعة والحياة
عػميد الكمية
نائب العميد مكمف بالدراسات والمسائل المرتبطة بالطمبة
الثالثي
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عػوابد اسمياف
بػف بػقارة مػراد
قػوادرية مصطفى
حساني عبد الكريـ
عػدة أحمد
رزوؽ وفػاء أـ الخير
بػوناصر فػريد
حسيف لعػرج
عػشير دمحم
دالؿ دمحم
ايت عػمراف عبد السالـ

نائبة العميد مكمفة بما بعد التدرج والبحث العممي
رئيس قسـ عػموـ الطبيعة والحياة
رئيس قسـ التغذية وتكنولوجيا التغذية الفالحية
رئيس المجنة العػممية لقسـ التغذية وتكنولوجيا التغذية الفالحية
رئيس المجنة العػممية لقسـ عػموـ الطبيعة والحياة
ممثل األساتذة ذوي مصف األستاذية لقسـ عموـ الطبيعة والحياة
ممثل األساتذة ذوي مصف األستاذية لقسـ التغذية وتكنولوجيا التغذية الفالحية
ممثل عف سمؾ األساتذة المساعديف قسـ " أ "
ممثل عف سمؾ األساتذة المساعديف قسـ " أ "
مػدير مخػبر
مسؤوؿ مكتبة الكمية بالنيابة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قــــرار رقم  1118مؤرخ في  08نوفمبر  ،2014يحدد القائمة االسمية ألعضاء
المجنة العممية لقـسم التغذية الفالحية لكمية عـموم الطبيعة والحياة بجـامعة تيـارت
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  154-14المؤرخ في  05رجػب  1435الموافق  5مػايو سنة  2014والذييتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  279 -03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ  1424المػوافق  23غشت سنة 2003يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا السيما المادة  48منو ،المعدؿ والمتمـ،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  271 -01المؤرخ في  30جمادى الثانية عاـ  1422المػوافق  18سبتمبر 2001المتضمف إنشاء جامعة تػيارت المعدؿ والمتمـ،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األوؿ  1434الموافق  30جانفي سنة 2013والذي يحػدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 وبناء عمى محػضر اجتماع المجنة العػممية لقسـ التغذية وتكنولوجيا التغذية الفالحية بتاريخ  13نوفمبر .2014يــقــــــــرر

المادة األولى :تطبيقا أحكاـ المػادة  48مف المرسػوـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ
 1424الموافق  23غشت سنة  ،2003المعدؿ والمتمـ والمذكور أعاله ،ييدؼ ىذا القػرار إلى
تحديد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العػممية لقسـ التغذية وتكنولوجيا التغذية الفالحية لكمية عػموـ
الطبيعة والحياة بجامعة تيارت.
المادة  :2تحػدد القائمة ا السمية ألعضاء المجنة العػممية لقسـ التغذية وتكنولوجيا التغذية الفالحية لكمية عػموـ

الطبيعة والحياة بجامعة تيػارت بالجدوؿ الممحق بيذا القرار.
المادة  :3يكػمف المديػر العػاـ لمتعػميـ والتكويف العػالييػف ومدير جامعة تيارت كل ،فيما يخصو ،بتنفيذ ىذا القػرار
الذي سينشػر ىذا القػرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

حرر بالجزائر في  08نوفمبر 2014

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي

وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ دمحم مباركي

الثالثي
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االسم والمقب
حساني عبد الكريـ
قػوادرية مصطفى
دالؿ عبد القادر
لتيقي أحمد
بوناصر فريد
بوشانافة نادية
زوبيدي مميكة

ممحق بالقـرار يتضمن أعضاء المجنة العـممية
الصفة
رئيس المجنة العممية لقسـ التغذية وتكنولوجيا التغذية الفالحية لكمية
رئيس القسػـ
أستاذ التعميـ العالي
أستاذ التعميـ العالي
أستاذ محاضر صنف " أ "
أستاذ محاضر صنف " ب "
أستاذ محاضر صنف " أ "

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قــــرار رقم  1119مؤرخ في  08نوفمبر  ،2014يحدد القائمة االسمية ألعضاء
المجنة العممية عـموم الطبيعة والحياة لكمية عـموم الطبيعة والحياة بجـامعة تيـارت
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  154 -14المؤرخ في  05رجػب  1435الموافق  5مػايو سنة  2014والذييتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  279 -03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ  1424المػوافق  23غشت سنة 2003يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا السيما المادة  48منو ،المعدؿ والمتمـ،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  271 -01المؤرخ في  30جمادى الثانية عاـ  1422المػوافق  18سبتمبر 2001المتضمف إنشاء جامعة تػيارت المعدؿ والمتمـ،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األوؿ  1434الموافق  30جانفي سنة 2013والذي يحػدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 وبناء عمى محػضر اجتماع المجنة العػممية لقسـ عػموـ الطبيعة والحػياة بتاريخ  13نوفمبر .2014يــقــــــــرر
المادة األولى :تطبيقا أحكاـ المػادة  48مف المرسػوـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ
 1424الموافق  23غشت سنة  ،2003المعدؿ والمتمـ والمذكور أعاله ،ييدؼ ىذا القػرار إلى
تحديد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العػممية لقسـ عػموـ الطبيعة والحياة بجامعة تيارت.
المادة  :2تحػدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العػممية لقسـ عػموـ الطبيعة والحياة لكمية عموـ الطبيعة والحياة
بجامعة تيػارت بالجدوؿ الممحق بيذا القرار.
المادة  :3يكػمف المديػر العػاـ لمتعػميـ والتكويف العػالييػف ومدير جامعة تيارت كل ،فيما يخصو ،بتنفيذ ىذا القػرار
الذي سينشػر ىذا القػرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

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

االسم والمقب

عػدة أحػمد
بف بقػارة مػراد
ديالـ عبد القادر
معتػوؽ أحمد
رزوؽ وفاء أـ الخير
ساسي أحمد
آيت حمو دمحم

النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي

حرر بالجزائر في  08نوفمبر 2014
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ دمحم مباركي

ممحق بالقـرار يتضمن أعضاء المجنة العـممية
الصفة

رئيس المجنة العممية لقسـ عػموـ الطبيعة والحياة
رئيس القسػـ
أستاذ التعميـ العالي
أستاذ التعميـ العالي
أستاذ محاضر صنف " أ "
أستاذ محاضر صنف " ب "
أستاذ مساعد صنف " أ "
الثالثي
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قــــرار رقم  1120مؤرخ في  08نوفمبر  ،2014يحدد القائمة االسمية ألعضاء
المجمس العممي لمعيـد عـموم البيطرة بجـامعة تيـارت

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  154 -14المؤرخ في  05رجػب  1435الموافق  5مػايو سنة  2014والذييتضمف تعييف أعضاء الحكومة ،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  279 -03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ  1424المػوافق  23غشت سنة 2003يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا السيما المادة  67منو ،المعدؿ والمتمـ،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  271 -01المؤرخ في  30جمادى الثانية عاـ  1422المػوافق  18سبتمبر 2001المتضمف إنشاء جامعة تػيارت المعدؿ والمتمـ،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األوؿ  1434الموافق  30جانفي سنة 2013والذي يحػدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 وبناء عمى محػضر اجتػماع المجمس العػممي لمعيد عػموـ البيطرة بتاريخ  03جويمية .2014يــقــــــــرر
المادة األولى :تطبيقا أحكاـ المػادة  67مف المرسػوـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  04جمادى الثانية عاـ
 1424الموافق  23غشت سنة  ،2003المعدؿ والمتمـ والمذكور أعاله ،ييدؼ ىذا القػرار إلى
تحديد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لمعيد عػموـ البيطرة بجامعة تيارت.
المادة  :2تحػدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لمعػيد عػموـ البيطرة بجامعة تيػارت بالجدوؿ الممحق
بيذا القرار.
المادة  :3يكػمف المديػر العػاـ لمتعػميـ والتكويف العػالييػف ومدير جامعة تيارت كل ،فيما يخصو ،بتنفيذ ىذا القػرار
الذي سينشػر ىذا القػرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
حرر بالجزائر في  08نوفمبر 2014
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االسم والمقب
حػمودي عبد الحميد
بف عػمو بو عبد هللا
بػوسيف أحمد
عبد اليادي سي عػامر
عػميرات مختار
بنية أحمد رضا
بػو القابوؿ عػبود
غػازي خػيرة
سمس سيدي دمحم عمار
وارد خػالد
زيداف خالد
عػقاد الحبيب
بوكراع العيد
كػراؾ عبد القادر
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي

وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ دمحم مباركي

ممحق بالقـرار يتضمن أعضاء المجمس العممي
الصفة
رئيس المجمس العممي لمعيد عػموـ البيطرة
مدير المعػيد
نائب المدير مكمف بالدراسات والمسائل المرتبطة بالطمبة
نائب المدير مكمف بما بعد التدرج
رئيس قسـ البيوطبي بيطري
رئيس قسـ الصحة الحيوانية
ممثل األساتذة ذوي مصف األستاذية لقسـ البيوطبي بيطري
ممثمة األساتذة ذوي مصف األستاذية لقسـ البيوطبي بيطري
ممثل األساتذة المساعديف
ممثل األساتذة المساعديف
مػدير مخبر تكاثر حيوانات المزرعة
مدير مخبر الصحة واألمراض الحيوانية
مدير مخبر تحسيف منتوج السالالت الحيوانات المحمية
مسؤوؿ مكتبة المعيد
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قــــرار رقم  1121مؤرخ في  11نوفمبر  ،2014يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
لقـسم اإللكترونيك لكمية اليندسة الكيربائية بجامعة العموم والتكنولوجيا بجـامعة وىـران
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  154 -14المؤرخ في  05رجػب  1435الموافق  5مػايو سنة  2014والذييتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  279 -03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ  1424المػوافق  23غشت سنة 2003يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا السيما المادة  48منو ،المعدؿ والمتمـ،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  212-84المؤرخ في  18أوت  1984والمتعمق بتنظيـ جامعة العموـوالتكنولوجيا بجامعة وىراف المعدؿ والمتمـ،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األوؿ  1434الموافق  30جانفي سنة 2013والذي يحػدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 وبناء عمى محػضر اجتماع المجنة العػممية لقسـ اإللكترونيؾ بتاريخ  13و 14أكتػوبر .2014يــقــــــــرر

المادة األولى :تطبيقا أحكاـ المػادة  48مف المرسػوـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ

 1424الموافق  23غشت سنة  ،2003المعدؿ والمتمـ والمذكور أعاله ،ييدؼ ىذا القػرار إلى
تحديد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العػممية لقسـ اإللكترونيؾ لكمية ىندسة الكيربائية بجامعة
العموـ والتكنولوجيا وىراف.
المادة  :2تحػدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العػممية لقسـ اإللكترونيؾ لكمية اليندسة الكيربائية بجامعة العػموـ
والتكنولوجيا بوىراف بالجدوؿ الممحق بيذا القرار.
المادة  :3يكػمف المديػر العػاـ لمتعػميـ والتكويف العػالييػف ومديرة جامعة العموـ والتكنولوجيا بوىراف كل ،فيما يخصو،
بتنفيذ ىذا القػرار الذي سينشػر ىذا القػرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
حرر بالجزائر في  11نوفمبر 2014

وزير التعميم العالي والبحث العممي
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االسم والمقب

قػادري مػحمد
منصور مػختار
أوسميـ مػحمد
عػوامري عبد العزيز
بمبشير مػحمد فػوزي
ىػندؿ فتيحة
بػطاىػر سميـ
سػوداني سعيد
شػالبي زيف الخير

النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي

األستاذ دمحم مباركي

ممحق بالقـرار يتضمن أعضاء المجنة العـممية
الصفة

رئيس المجنة العممية لقسـ اإللكترونيؾ
رئيس القسػـ
أستاذ التعميـ العالي
أستاذ التعميـ العالي
أستاذ التعميـ العالي
أستاذة محاضرة قسـ " ا "
أستاذ محاضر قسـ " ا "
أستاذ محاضر قسـ " ب "
أستاذ مساعد قسـ " ا "
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قــــرار رقم  1122مؤرخ في  11نوفمبر  ،2014يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
لقـسم اآللية لكمية اليندسة الكيربائية بجامعة العموم والتكنولوجيا بوىـران
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  154 -14المؤرخ في  05رجػب  1435الموافق  5مػايو سنة  2014والذييتضمف تعييف أعضاء الحكومة،

 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  279 -03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ  1424المػوافق  23غشت سنة 2003يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا السيما المادة  48منو ،المعدؿ والمتمـ،

 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  212-84المؤرخ في  18أوت  1984والمتعمق بتنظيـ جامعة العموـوالتكنولوجيا بجامعة وىراف المعدؿ والمتمـ،

 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األوؿ  1434الموافق  30جانفي سنة 2013والذي يحػدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،

 وبناء عمى محػضر اجتماع المجنة العػممية لقسـ اآللية بتاريخ  6و  8جانفي .2014يــقــــــــرر

المادة األولى :تطبيقا أحكاـ المػادة  48مف المرسػوـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ

 1424الموافق  23غشت سنة  ،2003المعدؿ والمتمـ والمذكور أعاله ،ييدؼ ىذا القػرار إلى
تحديد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العػممية لقسـ اآللية لكمية ىندسة الكيربائية بجامعة العموـ

والتكنولوجيا بوىراف.

المادة  :2تحػدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العػممية لقسـ اآللية لكمية اليندسة الكيربائية بجامعة العػموـ
والتكنولوجيا بوىراف بالجدوؿ الممحق بيذا القرار.

المادة  :3يكػمف المديػر العػاـ لمتعػميـ والتكويف العػالييػف ومديرة جامعة العموـ والتكنولوجيا بوىراف كل ،فيما
يخصو ،بتنفيذ ىذا القػرار الذي سينشػر ىذا القػرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
حرر بالجزائر في  11نوفمبر 2014

وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ دمحم مباركي
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االسم والمقب

غػوؿ حػديبي رشيدة

زلػماط دمحم المولػود
عػزوز زيف الديف

بػوحػميدة دمحم

عػماري عبد الحفيد

ممحق بالقـرار يتضمن أعضاء المجنة العـممية
رئيسة المجنة العممية لقسـ اآللية

رئيس القسػـ

أستاذ التعميـ العالي

أستاذ التعميـ العالي
أستاذ التعميـ العالي

بف موسات بدرة نواؿ

أستاذة محاضرة قسـ " أ "

دلة كرشاي دمحم

أستاذ محاضر قسـ " ب "

حسيف رشيدة

يحياوي كػماؿ

النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي

الصفة

أستاذة محاضرة قسـ " أ "
أستاذ مساعد قسـ " أ "
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قــــرار رقم  1123مؤرخ في  12نوفمبر  ،2014يتضمن
إنشاء شيادة فوق التخصص في "اإلدمان"
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

 بمقتضى المرسوـ رقـ  215-71المؤرخ في  4رجب عاـ  ،1391الموافق  25غشت سنة  ،1971والمتضمفتنظيـ الدروس الطبية ،المعدؿ والمتمـ.
 وبمقتضى المرسوـ رقـ  216-71المؤرخ في  4رجب عاـ  ،1391الموافق  25غشت سنة  ،1971المعدؿوالمتمـ ،والمتضمف تنظيـ الدروس لمحصوؿ عمى دبموـ الصيدلي،
 وبمقتضى المرسوـ رقـ  218-71المؤرخ في  4رجب عاـ  ،1391الموافق  25غشت سنة  ،1971المعدؿوالمتمـ والمتضمف تنظيـ الدروس لمحصوؿ عمى شيادة جػراح األسناف،
 وبمقتضى المرسوـ رقـ  275-71المؤرخ في  15شواؿ عاـ  ،1391الموافق  3ديسمبر سنة  ،1971المعدؿوالمتمـ والمتضمف تنظيـ الدروس لمحصوؿ عمى شيادة الدروس الطبية الخاصة،
 وبمقتضى المرسوـ رقـ  200-74مؤرخ في  14رمضاف عاـ  1394الموافق أوؿ أكتوبر سنة  1974المتضمفإنشاء شيادة دكتور في العموـ الطبية،
 وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  154 -14المؤرخ في  05رجػب  1435الموافق  5مػايو سنة  2014والذييتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  209-84المؤرخ في  18أوت سنة  ،1984المتعمق بتنظيـ وتسيير جامعةالجزائر ،المعدؿ،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  183-10المؤرخ في  02شعباف عاـ  1431الموافق  14يوليو سنة ،2010المتضمف تغيير تسمية جامعة الجزائر،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  294 -01المؤرخ في  13رجب عاـ  ،1422الموافق أوؿ أكتوبر سنة ، 2001الذي يحدد شروط توظيف وممارسة األساتذة المشاركيف واألساتذة المدعويف وعمميـ في مؤسسات
التعميـ والتكويف العالييف.
 وبمقتضى القرار الوزاري المشترؾ المؤرخ في  2فبراير سنة  ،2002الذي يحدد كيفيات التكفل بمصاريف النقلواإلقامة لألساتذة المدعويف المقيميف وغير المقيميف.
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األوؿ  1434الموافق  30جانفي سنة 2013والذي يحػدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 وبموجب القرار رقـ  618المؤرخ في  8أكتوبر  2011والمتضمف إنشاء شيادة فوؽ التخصص في العموـالطبية.
يــقــــــــرر
المادة األولى :تطبيقا ألحكاـ المادة األولى مف القرار  618المؤرخ في  8أكتوبر سنة  ،2011المذكور أعاله،
ينشأ طور دراسات طبية فوؽ التخصص في اإلدماف ويتوج بشيادة فوؽ التخصص في اإلدماف.

المادة  :2يفتح التكويف لمحائزيف عمى شيادة الدراسات الطبية المتخصصة في:
 طػب األمراض العػقمية،
 طب األمراض العقمية لدى األطفاؿ،
 الطب الداخمي،
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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 األمراض الصدرية والسل،
 عمـ الداء السكري وعمـ الغدد الصماء واألمراض األيضية.
تتشكل دفعة التكويف مف ثالثيف ( )30مترشحا لكل دورة.
المادة  :3يجري التكويف عمى مستوى كمية الطب لجامعة الجزائر ،1والمركز الوسيط لمعالجة المدمنيف بالمؤسسة
اإلستشفائية المتخصصة محفوظ بوسبسي في شراقة بالعاصمة.
المادة  :4يحدد الحجـ الساعي لمتكويف بثالث مائة وخمسة عشر ( )315ساعة توزع عمى سداسييف.

يشمل التكويف دروس نظرية وتكوينا تطبيقيا .يتضمف الممحق المرفق بيذا القرار البرنامج البيداغوجي
المفصل لمتكويف (البرنامج متوفر عمى مستوى مديرية التكويف في الدكتوراه والتأىيل الجامعي).
المادة  :5يتوج التكويف بامتحاف نياية الدراسة ،يتضمف االمتحاف اختبا ار نظريا وأخر تطبيقيا ومناقشة مذكرة.
يعمف ناجحا المترشح المواظب عمى التعميـ والحائز عمى عالمة نياية تساوي عشر مف عشريف
( )20/10أو توفقيا في كل االختباريف النظري والتطبيقي ،وعالمة تساوي عشريف مف أربعيف
( )40/20او تفوقيا في إنجاز المذكرة ومناقشتيا.
المادة  :6تضـ لجنة االمتحاف أساتذة التكويف لنيل شيادة فوؽ التخصص في اإلدماف ،ويتـ تشكيمتيا بإجراء
قرعة.
يتوج التكويف بشيادة فوؽ التخصص في اإلدماف تمنحيا كمية الطب لجامعة الجزائر.1
المادة  :7يكمف المسؤولوف البيداغوجيوف ،بالتنسيق مع كمية الطب لجامعة الجزائر ،1بالمياـ التالية:
 ضماف تنظيـ الدروس ( الرزنامة والمضموف ومتابعة التعميـ)،
 انتقاء ممفات الترشح،
 تحديد قائمة المترشحيف المسموح ليـ بالتسجيل في التكويف،
 ضماف تحديد مقاييس التكويف،
 ضماف حسف سير التكويف ومتابعة،
 ضماف تحضير االجتماعات الدورية الخاصة باإلشراؼ البيداغوجي والتنسيق بشأنو.
المادة  :8يمكف دعوة األساتذة االستشفائييف الجامعييف األجانب األكفاء ،قصد تدعيـ القدرات الوطنية في التكويف

والتكفل الطبي ،وذلؾ بصفة أساتذة مدعويف غير مقيميف طبقا لمتنظيـ المعموؿ بو.
المادة  :9يضمف التنسيق بشأف التكويف لجنة بيداغوجية لفوؽ التخصص ،يترأسيا األستاذ بوربوف نذير مف
المؤسسة اإلستشفائية المتخصصة محفوظ بوسبسي في الشراقة بالجزائر ،وتتشكل مف األساتذة اآلتية
أسماؤىـ:
أوال – األساتذة الجزائريون:
 األستاذ كاشة فريد ،رئيس مصمحة بالمؤسسة اإلستشفائية المتخصصة محفوظ بوسبسي بالشراقة،
 الدكتور حبيبش عبد الرحماف ،رئيس مصمحة اإلدماف بالمركز أالستشفائي فرانتز فانوف بالبميدة،
 الدكتور درقيني مصطفى ،أستاذ مساعد ،رئيس وحدة في مصمحة اإلدماف بالمركز االستشفائي فرانتز
فانوف بالبميدة،
 الدكتورة أمالو أمينة ،أستاذة مساعدة ،رئيسة وحدة في مصمحة اإلدماف بالمركز االستشفائي فرانتز
فانوف بالبميدة،
 الدكتورة موفوؽ ساندرة ،أستاذة مساعدة ،رئيسة وحدة في مصمحة اإلدماف بالمؤسسة اإلستشفائية
المتخصصة سيدي شامي بوىراف،
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 الدكتور تفاحي باني ،أستاذ محاضر "قسـ ب" بالمركز الوسيط لمعالجة المدمنيف في المؤسسة
االستشفائية المتخصصة الرازي بعنابة.
ثانيا – األساتذة األجانب:
 األستاذ جوف ميشاؿ دوليل ،طبيب األمراض العقمية وعمـ األجناس ،معالج عائمي ،مختص في
اإلدماف ،عضو في المجنة الوطنية لممخدرات ومدير لجنة الدراسة والمعمومات حوؿ المخدرات ببوردو،
 األستاذ أمبف بف يمينة ،طبيب األمراض العقمية بمصمحة اإلدماف ،مستشفى بوؿ بروس ،فيل جويف
بباريس،
 الدكتور كزافيي لكوؿ ،طبيب األمراض العقمية بالمستشفيات ،رئيس مصمحة اإلدماف بمستشفى سانت-
آف بباريس،
 الدكتور مصطفى كانيت ،طبيب العقمية بالمستشفيات ،رئيس مصمحة اإلدماف بمستشفى سانت– آف
بباريس،
المادة  :10تتكفل كمية الطب لجامعة الجزائر 1بمصاريف نقل واقامة األساتذة المدعويف غير المقيميف واقامتيـ
طبقا لمتنظيـ المعموؿ بو.
المادة  :11يكػمف المديػر العػاـ لمتعػميـ والتكويف العػالييػف ومدير جامعة الجزائر 1كل ،فيما يخصو ،بتنفيذ ىذا
القػرار الذي سينشػر ىذا القػرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

حرر بالجزائر في  12نوفمبر 2014

وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ دمحم مباركي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قــــرار رقم  1126مؤرخ في  15نوفمبر  ،2014يتضمن تأىيل الماستر المفتوحة
بعنوان السنة الجامعية  2015-2014بجامعة مستغانم
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 بمقتضى القانوف رقـ  05 -99المؤرخ في  18ذي الحجة عاـ  1419الموافق  4ابريل سنة  1999المتضمفالقانوف التوجييي لمتعميـ العالي ،المعدؿ والمتمـ،

 و بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  154 -14المؤرخ في  05رجػب  1435الموافق  5مػايو سنة  2014والذييتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  220 -98المؤرخ في  13ربيع األوؿ عاـ  1419الموافق  7يوليو سنة 1998المتضمف إنشاء جامعة مستغانـ ،المعدؿ والمتمـ،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  265 -08المؤرخ في  17شعباف عاـ  1429الموافق  19غشت سنة 2008المتضمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الماستر وشيادة الدكتوراه،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األوؿ  1434الموافق  30جانفي سنة 2013والذي يحػدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 وبمقتضى القػرار رقـ  129المؤرخ في  4يونيو سنة  2005المتضمف إنشاء المجنة الوطنية لمتأىيل وتشكيمتياوصالحياتيا وسيرىا،
 وبناء عمى محػضر اجتماع المجنة العػممية لمتأىيل بتاريخ  21جويمية .2014يـقــــــرر
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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المادة األولى :يؤىل الماستر المفتوح بعنواف السنة الجامعية  2015-2014بجامعة مستغانـ ،طبقا لممحق ىذا

القرار
المادة  :2يكػمف المديػر العػاـ لمتعػميـ والتكويف العػالييػف ومدير جامعة مستغانـ كل ،فيما يخصو ،بتنفيذ ىذا القػرار
الذي ينشػر ىذا القػرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

حرر بالجزائر في  ..نوفمبر 2014

ػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

الميدان

آداب ولغات أجنبية

وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ دمحم مباركي

مـمحق  :تأىيل الماستر
جامعة مستغانم 2014 -2014
الفـرع

لغة إنجميزية

طبيعة

التخصص

أ

لسانيات تطبيقية

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قــــرار رقم  1127مؤرخ في  17نوفمبر  ،2014يحدد القائمة االسمية ألعضاء
المجمس كمية الرياضيات واإلعالم اآللي بجامعة برج بوعريريج
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  154 -14المؤرخ في  05رجػب  1435الموافق  5مػايو سنة  2014والذييتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  279 -03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ  1424المػوافق  23غشت سنة 2003يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا السيما المادة  37و  39منو،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  244 -12المؤرخ في  14رجب عاـ  1433الموافق  4يونيو سنة 2012والمتضمف إنشاء جامعة برج بوعريريج  ،المعدؿ والمتمـ،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األوؿ  1434الموافق  30جانفي سنة 2013والذي يحػدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 وبمقتضى القػرار رقـ  333المؤرخ في  11أكتوبر  2012والمتضمف إنشاء األقساـ المكونة لكمية الرياضياتواإلعالـ اآللي بجامعة برج بوعريريج.
يـقــــــرر

المادة األولى :تطبيقا أحكاـ المػادة  39مف المرسػوـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ

 1424الموافق  23غشت سنة  ،2003المعدؿ والمتمـ ،والمذكور أعاله ،ييدؼ ىذا القػرار إلى
تحديد القائمة االسمية ألعضاء مجمس لكمية الرياضيات واإلعالـ اآللي بجامعة برج بوعريريج.
المادة  :2تحػدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس كمية الرياضيات واإلعالـ اآللي بجامعة برج بوعريريج في
بالجدوؿ الممحق بيذا القرار.
المادة  :3ينشػر ىذا القػرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
حرر بالجزائر في  17نوفمبر 2014
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قائمة أعضاء مجمس كمية الرياضيات واإلعالم اآللي بجامعة برج بوعريريج
الصفة
االسم والمقب
عػميد الكمية  ،رئيسا
أخروؼ سمير
رئيس المجمس العممي لمكمية
بوبترة عبد الحق
رئيس قسـ اإلعالـ اآللي
شريحي مػراد
رئيس قسـ الرياضيات
رحموف عز الديف
رئيس قسـ البحث العممياتي
بف سموى الشنيتي
ممثل منتخب عف األساتذة لقسـ اإلعالـ اآللي
مصطفاوي مسعود
ممثل منتخب عف األساتذة لقسـ الرياضيات
عػدوف إسماعيل
ممثل منتخب عف األساتذة لقسـ الرياضيات
منوني عبد العزيز
ممثل منتخب عف األساتذة المساعديف
موساوي بوبكر
ممثل منتخب عف األساتذة المساعديف
أورحموف عباس
ممثل منتخب عف المستخدميف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات
عبد الحميد عبد الغني
ممثل منتخب عف المستخدميف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات
بمغزوؽ فاتح
ممثل منتخب عف الطمبة لقسـ اإلعالـ اآللي
حفاصة أميف
ممثل منتخب عف الطمبة لقسـ الرياضيات
عيسى مرواف
ممثمة منتخبة عف الطمبة لقسـ البحث العممياتي
درش أماؿ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قــــرار رقم  1128مؤرخ في  17نوفمبر  ،2014يحدد القائمة االسمية ألعضاء
المجمس كمية الحقوق والعموم السياسية بجامعة سيدي بمعباس
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  154 -14المؤرخ في  05رجػب  1435الموافق  5مػايو سنة  2014والذييتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  141 -89المؤرخ في  29ذي الحجة عاـ  1409الموافق أوؿ غشت سنة 1989والمتضمف إنشاء جامعة سيدي بمعباس ،لمعدؿ والمتمـ،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  279 -03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ  1424المػوافق  23غشت سنة 2003يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا السيما المادة  37و  39منو،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األوؿ  1434الموافق  30جانفي سنة 2013والذي يحػدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 وبمقتضى القػرار رقـ  353المؤرخ في  15ماي  2014والمتضمف إنشاء األقساـ المكونة لكمية الحقوؽ والعموـالسياسية بجامعة سيدي بمعباس.
يـقــــــرر
المادة األولى :تطبيقا أحكاـ المػادة  39مف المرسػوـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ
 1424الموافق  23غشت سنة  ،2003المعدؿ والمتمـ ،والمذكور أعاله ،ييدؼ ىذا القػرار إلى
تحديد القائمة االسمية ألعضاء مجمس لكمية الحقوؽ والعموـ السياسية بجامعة سيدي بمعباس.
المادة  :2تحػدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس كمية الحقوؽ والعموـ السياسية بجامعة سيدي بمعباس بالجدوؿ
الممحق بيذا القرار.
المادة  :3ينشػر ىذا القػرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
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النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي

حرر بالجزائر في  17نوفمبر 2014
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ دمحم مباركي
الثالثي
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قائمة أعضاء مجمس كمية الحقوق والعموم السياسية بجامعة سيدي بمعباس

االسم والمقب

بوسندة عباس
معػواف مصطفى
بوشويرؼ نواؿ
يوبي عبد القادر
بف عمي قادة
قاسـ العيد عبد القادر
صوفي دمحم
وافي خديجة
بف عمي دمحم
لعوج عػتو
داي دليمة
بف عاشور عائشة

الصفة

عػميد الكمية ،رئيسا
رئيس المجمس العممي لمكمية
رئيسة قسـ الحقوؽ
رئيس قسـ العموـ السياسية
ممثل منتخب عف األساتذة لقسـ الحقوؽ
ممثل منتخب عف األساتذة لقسـ العموـ السياسية
ممثل منتخب عف األساتذة المساعديف
ممثمة منتخبة عف األساتذة المساعديف
ممثل منتخب عف المستخدميف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات
ممثل منتخب عف المستخدميف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات
ممثمة منتخبة عف الطمبة لقسـ الحقوؽ
ممثمة منتخبة عف الطمبة لقسـ العموـ السياسية

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قــــرار رقم  1129مؤرخ في  17نوفمبر  ،2014يحدد القائمة االسمية ألعضاء
المجمس كمية العموم اإلنسانية واالجتماعية بجامعة سيدي بمعباس
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  154 -14المؤرخ في  05رجػب  1435الموافق  5مػايو سنة  2014والذييتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ  1424المػوافق  23غشت سنة 2003يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا السيما المادتاف  37و 39منو،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  141 -89المؤرخ في  29ذي الحجة عاـ  1409الموافق أوؿ غشت سنة 1989والمتضمف إنشاء جامعة سيدي بمعباس ،لمعدؿ والمتمـ،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األوؿ  1434الموافق  30جانفي سنة 2013والذي يحػدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 وبمقتضى القػرار رقـ  357المؤرخ في  15ماي  2014والمتضمف إنشاء األقساـ المكونة لكمية العموـ اإلنسانيةواالجتماعية بجامعة سيدي بمعباس.
يـقــــــرر
المادة األولى :تطبيقا أحكاـ المػادة  39مف المرسػوـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ
 1424الموافق  23غشت سنة  ،2003المعدؿ والمتمـ ،والمذكور أعاله ،ييدؼ ىذا القػرار إلى
تحديد القائمة االسمية ألعضاء مجمس لكمية العموـ اإلنسانية واالجتماعية بجامعة سيدي بمعباس.
المادة  :2تحػدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس كمية العموـ اإلنسانية واالجتماعية بجامعة سيدي بمعباس
بالجدوؿ الممحق بيذا القرار.
المادة  :3ينشػر ىذا القػرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
حرر بالجزائر في  17نوفمبر 2014
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النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي

وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ دمحم مباركي
الثالثي
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قائمة أعضاء مجمس كمية العموم اإلنسانية واالجتماعية بجامعة سيدي بمعباس
الصفة
االسم والمقب
عػميد الكمية ،رئيسا
مجاود دمحم
رئيس المجمس العممي لمكمية
لونيسي إبراىيـ
رئيس قسـ العموـ اإلنسانية
تيزي ميمود
رئيس قسـ العموـ االجتماعية
بف عتوف بف عػتو
مػدير مخػبر
مكحمي دمحم
ممثل منتخب عف األساتذة لقسـ العموـ اإلنسانية
بوشنافي دمحم
ممثل منتخب عف األساتذة لقسـ العموـ اإلنسانية
الزيف دمحم
ممثل منتخب عف األساتذة لقسـ العموـ االجتماعية
قدوسي دمحم
ممثل منتخب عف األساتذة لقسـ العموـ االجتماعية
لبعير بمعباس
ممثل منتخب عف األساتذة المساعديف
بف عػتو جميل
ممثمة منتخبة عف األستاذة المساعديف
بمعجاؿ فوزية
ممثمة منتخبة عف المستخدميف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات
أدريس خوجة زاجية
ممثل منتخب عف المستخدميف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات
لخضر مختار
ممثل منتخب عف الطمبة لقسـ العموـ اإلنسانية
غزالي عبد العالي
ممثل منتخب عف الطمبة لقسـ العموـ االجتماعية
حاكـ يوسف

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قــــرار رقم  1130مؤرخ في  17نوفمبر  ،2014يحدد القائمة االسمية ألعضاء
المجمس كمية العموم االقتصادية والتجارية وعموم التسيير بجامعة سيدي بمعباس
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  154 -14المؤرخ في  05رجػب  1435الموافق  5مػايو سنة  2014والذييتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  141 -89المؤرخ في  29ذي الحجة عاـ  1409الموافق أوؿ غشت سنة 1989والمتضمف إنشاء جامعة سيدي بمعباس ،المعدؿ والمتمـ،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  279 -03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ  1424المػوافق  23غشت سنة 2003يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا السيما المادتاف  37و  39منو،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األوؿ  1434الموافق  30جانفي سنة 2013والذي يحػدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 وبمقتضى القػرار رقـ  354المؤرخ في  15ماي  2014والمتضمف إنشاء األقساـ المكونة لكمية العػموـ االقتصاديةوالتجارية وعموـ التسيير بجامعة سيدي بمعباس.
يـقــــــرر
المادة األولى :تطبيقا أحكاـ المػادة  39مف المرسػوـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ
 1424الموافق  23غشت سنة  ،2003المعدؿ والمتمـ ،والمذكور أعاله ،ييدؼ ىذا القػرار إلى تحديد
القائمة االسمية ألعضاء مجمس لكمية العموـ االقتصادية والتجارية وعموـ التسيير بجامعة سيدي بمعباس.
المادة  :2تحػدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس كمية العموـ االقتصادية والتجارية وعموـ التسيير بجامعة سيدي
بمعباس في الجدوؿ الممحق بيذا القرار.
المادة  :3ينشػر ىذا القػرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
حرر بالجزائر في  17نوفمبر 2014
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النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي

وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ دمحم مباركي
الثالثي
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قائمة أعضاء مجمس كمية االقتصادية والتجارية وعموم التسيير بجامعة سيدي بمعباس

االسم والمقب

فتػات فوزي
لبيق دمحم بشير
أوناف بومديف
صالح إلياس
كاممي دمحم
بورحمة عالؿ
بف شيخة صحراوي
فياللي بومديف
حميدي نعػيمة
اليػواري جماؿ
عمراني عبد النور قمار
لعوج زواوي
ويػراد زواوي
بوشري حبيب
ونداجي نور الديف
منصوري عبد الصمد
بتالية خديجة
باشا دمحم

الصفة

عػميد الكمية ،رئيسا
رئيس المجمس العممي لمكمية
رئيس قسـ العموـ االقتصادية
رئيس قسـ العموـ التجارية
رئيس قسـ العموـ التسيير
مدير مخبر
مػدير مخبر
ممثل منتخب عف األساتذة لقسـ العموـ االقتصادية
ممثمة منتخبة عف األساتذة لقسـ العموـ االقتصادية
ممثل منتخب عف األساتذة لقسـ العموـ التجارية
ممثل منتخب عف األستاذة لقسـ عػموـ التسيير
ممثل منتخب عف األساتذة المساعديف
ممثل منتخب عف األساتذة المساعديف
ممثل منتخب عف المستخدميف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات
ممثل منتخب عف المستخدميف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات
ممثل منتخب عف األستاذة لقسـ عػموـ التسيير
ممثمة منتخبة عف الطمبة لقسـ العموـ االقتصادية
ممثل منتخب عف الطمبة لقسـ العموـ التجارية

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قــــرار رقم  1131مؤرخ في  17نوفمبر  ،2014يحدد القائمة االسمية ألعضاء
المجمس كمية الطـب بجامعة سيدي بمعباس
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  154 -14المؤرخ في  05رجػب  1435الموافق  5مػايو سنة  2014والذييتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  141 -89المؤرخ في  29ذي الحجة عاـ  1409الموافق أوؿ غشت سنة 1989والمتضمف إنشاء جامعة سيدي بمعباس ،المعدؿ والمتمـ،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  279 -03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ  1424المػوافق  23غشت سنة 2003يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا السيما المادتاف  37و 39منو،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األوؿ  1434الموافق  30جانفي سنة 2013والذي يحػدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 وبمقتضى القػرار رقـ  355المؤرخ في  15ماي  2014والمتضمف إنشاء األقساـ المكونة لكمية الطػب بجامعةسيدي بمعباس.
يـقــــــرر
المادة األولى :تطبيقا أحكاـ المػادة  39مف المرسػوـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ
 1424الموافق  23غشت سنة  ،2003المعدؿ والمتمـ ،والمذكور أعاله ،ييدؼ ىذا القػرار إلى
تحديد القائمة االسمية ألعضاء مجمس لكمية الطػب بجامعة سيدي بمعباس.

النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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المادة  :2تحػدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس كمية الطػب بجامعة سيدي بمعباس بالجدوؿ الممحق بيذا القرار.
المادة  :3ينشػر ىذا القػرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
حرر بالجزائر في  17نوفمبر 2014

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

االسم والمقب

وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ دمحم مباركي

قائمة أعضاء مجمس كمية الطـــب بجامعة سيدي بمعباس

برادعػي سنوسي
مغػراوي حبيب
األحمر دمحم جالؿ الديف
عاشوري دمحم أميف
خساني جميمة
بف عالؿ خديجة
بمحاج لحسف
صديقي فيروز
معاشو فاطمة الزىراء
حضرية شريف رشيد
قميل زىرة
مصباح مصطفى
قوردو إبراىيـ

الصفة

عػميد الكمية ،رئيسا
رئيس المجمس العممي لمكمية
رئيس قسـ الطػب
رئيس قسـ الصيدلة
رئيسة قسـ جراحة األسناف
ممثمة منتخبة عف األساتذة لقسـ الطب
ممثل منتخب عف األساتذة لقسـ الصيدلة
ممثمة منتخبة عف األساتذة المساعديف
ممثمة منتخبة عف األساتذة المساعديف
ممثل منتخب عف المستخدميف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات
ممثمة منتخبة عف المستخدميف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات
ممثل منتخب عف الطمبة لقسـ الطػب
ممثل منتخب عف الطمبة لقسـ الصيدلة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قــــرار رقم  1132مؤرخ في  17نوفمبر  ،2014يتضمن إنشاء األقسام المكونة
لمعيـد العـموم الدقيقة والعموم الطبيعة والحياة لـدى المركز الجامعي بغميزان
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  154 -14المؤرخ في  05رجػب  1435الموافق  5مػايو سنة  2014والذييتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  299-05المؤرخ في  11رجب عاـ  1426الموافق  16غشت سنة 2005الذي يحدد مياـ المركز الجامعي والقواعد الخاصة بتنظيمو وسيره السيما المادة  30منو،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  206 -08المؤرخ في  6رجػب عػاـ  1429الموافق  9يوليو سنة 2008والمتضمف إنشاء مركز جامعي بغميزاف ،المعدؿ والمتمـ،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األوؿ  1434الموافق  30جانفي سنة 2013والذي يحػدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
يـقــــــرر

المادة األولى :تطبيقا أحكاـ المػادة  30مف المرسػوـ التنفيذي رقـ  299-05المؤرخ في  11رجب عاـ 1426

الموافق  16غشت سنة  2005والمذكور أعاله ييدؼ ىذا القرار إلى إنشاء األقساـ المكونة لمعيد
العػموـ الدقيقة العموـ الطبيعة والحياة لدى المركز الجامعي بغميزاف.
المادة  :2تنشأ لدى معيد العموـ الدقيقة العموـ الطبيعة والحياة – المركز الجامعي بغميزاف -األقساـ التالية:
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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 قسـ عػموـ البيولوجيا،
 قسـ العموـ الفالحية،
 قسـ الفيزياء،
 قسـ الكيمياء.
المادة  :3يكمف كل مف السادة المدير العػاـ لمتعميـ والتكويف العػالييف ومدير المركز الجامعي بغميزاف ،كل فيما
يخصو ،بتنفيذ ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
حرر بالجزائر في  17نوفمبر 2014

وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ دمحم مباركي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قــــرار رقم  1133مؤرخ في  17نوفمبر  ،2014يتضمن إنشاء األقسام المكونة
لمعيـد العـموم والتكنولوجيا لـدى المركز الجامعي بغميزان
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  154 -14المؤرخ في  05رجػب  1435الموافق  5مػايو سنة  2014والذييتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  299-05المؤرخ في  11رجب عاـ  1426الموافق  16غشت سنة 2005الذي يحدد مياـ المركز الجامعي والقواعد الخاصة بتنظيمو وسيره السيما المادة  30منو،
 بمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  206 -08المؤرخ في  6رجػب عػاـ  1429الموافق  9يوليو سنة 2008والمتضمف إنشاء مركز جامعي بغميزاف ،المعدؿ والمتمـ،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األوؿ  1434الموافق  30جانفي سنة 2013والذي يحػدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
يـقــــــرر
المادة األولى :تطبيقا أحكاـ المػادة  30مف المرسػوـ التنفيذي رقـ  299-05المؤرخ في  11رجب عاـ 1426
الموافق  16غشت سنة  2005والمذكور أعاله ييدؼ ىذا القرار إلى إنشاء األقساـ المكونة لمعيد
العػموـ والتكنولوجيا لدى المركز الجامعي بغميزاف.
المادة  :2تنشأ لدى معيد العموـ والتكنولوجيا – المركز الجامعي بغميزاف -األقساـ التالية :
 قسـ اليندسة المدنية واألشغاؿ العمومية،
 قسـ ىندسة الطرائق،
 قسـ الرياضيات،
 قسـ اإلعالـ اآللي.
المادة  :3يكمف كل مف السادة المدير العػاـ لمتعميـ والتكويف العػالييف ومدير المركز الجامعي بغميزاف ،كل فيما
يخصو  ،بتنفيذ ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

حرر بالجزائر في  17نوفمبر 2014

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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الثالثي

الرابع1024-

|

69

قــــرار رقم  1134مؤرخ في  17نوفمبر  ،2014يعدل ويتمم القـرار رقم  202المؤرخ في  24جـوان 2010

والمتضمن إنشاء األقسام المكونة لكمية العموم اإلنسانية واالجتماعية لـدى جـامعة قـالمة

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  154 -14المؤرخ في  05رجػب  1435الموافق  5مػايو سنة  2014والذييتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  273 -01المؤرخ في  30جمادى الثانية عاـ  1422الموافق  18سبتمبر 2001والمتضمف إنشاء جامعة قالمة ،المعدؿ والمتمـ،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  279 -03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ  1424المػوافق  23غشت سنة 2003يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا السيما المادة  34منو،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األوؿ  1434الموافق  30جانفي سنة 2013والذي يحػدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 وبمقتضى القػرار رقـ  202المؤرخ في  24جواف  2010والمتضمف إنشاء األقساـ المكونة لكمية العػموـ اإلنسانيةواالجتماعية لدى جامعة قالمة.
يـقــــــرر
المادة األولى :تعدؿ وتتمـ المادة  2مف القرار رقـ  202المؤرخ في  24جواف  2010والمذكور أعاله كما يأتي:
"المادة  :2تنشأ لػدى كمية العموـ اإلنسانية واالجتماعية – جامعة قالمة – األقساـ التالية:
 قسـ التاريخ وعمـ اآلثار، قسـ االجتماع، قسـ عمـ النفس، قسـ الفمسفة، قسـ اإلعالـ واالتصاؿ وعػمـ المكتبات".المادة  :2يكمف كل مف السادة المدير العػاـ لمتعميـ والتكويف العػالييف ومدير جامعة قالمة  ،كل فيما يخصو،
بتنفيذ ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
حرر بالجزائر في  17نوفمبر 2014

وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ دمحم مباركي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قــــرار رقم  1135مؤرخ في  17نوفمبر  ،2014يتمم القـرار رقم  200المؤرخ في  24جـوان 2010
والمتضمن إنشاء األقسام المكونة لكمية العموم والتكنولوجيا لـدى جـامعة قـالمة
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  154 -14المؤرخ في  05رجػب  1435الموافق  5مػايو سنة  2014والذييتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  273-01المؤرخ في  30جمادى الثانية عاـ  1422الموافق  18سبتمبر 2001والمتضمف إنشاء جامعة قالمة ،المعدؿ والمتمـ،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  279 -03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ  1424المػوافق  23غشت سنة 2003يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا السيما المادة  34منو،
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 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األوؿ  1434الموافق  30جانفي سنة 2013والذي يحػدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 وبمقتضى القػرار رقـ  200المؤرخ في  24جواف  2010والمتضمف إنشاء األقساـ المكونة لكمية العػموـوالتكنولوجيا لدى جامعة قالمة.
يـقــــــرر
المادة األولى :تتمـ المادة  2مف القرار رقـ  200المؤرخ في  24جواف  2010والمذكور أعاله كما يأتي:
"المادة  :2تنشأ لػدى كمية العموـ والتكنولوجيا –جامعة قالمة– األقساـ التالية :
 قسـ ىندسة الطرائق،
 قسـ اليندسة الميكانيكية،
 قسـ اإللكتروتقنية واألوتوماتيؾ،
 قسـ اليندسة المدنية والري،
 قسـ اإللكترونيؾ واالتصاالت السمكية والالسمكية،
 قسـ اليندسة المعمارية".
المادة  :2يكمف كل مف السادة المدير العػاـ لمتعميـ والتكويف العػالييف ومدير الجامعة قالمة ،كل فيما يخصو،
بتنفيذ ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
حرر بالجزائر في  17نوفمبر 2014

وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ دمحم مباركي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قــــرار رقم  1136مؤرخ في 19نوفمبر  ،2014يعـدل القـرار رقـم  262المؤرخ في  23مارس 2014
الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة جـامعة البميدة 2
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  154 -14المؤرخ في  05رجػب  1435الموافق  5مػايو سنة  2014والذييتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ  1424المػوافق  23غشت سنة 2003يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا السيما المادة  12منو،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  162-13المؤرخ في  4جمادي الثانية عاـ  1434الموافق  15أبريل سنة 2013والمتضمف إنشاء جامعة البميدة ،2ال سيما المادة  2منو،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األوؿ  1434الموافق  30جانفي سنة 2013والذي يحػدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 وبمقتضى القػرار رقـ  262المؤرخ في  23مػارس  2014الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارةجامعة البميدة.2
يـقــــــرر
المادة األولى :يعػدؿ الجدوؿ الممحق بالقػرار رقـ  262المػؤرخ في  23مارس  2014والمذكور أعاله ،كما ىو
محدد في الجدوؿ الممحق بيذا القرار.
المادة  :2ينشػر ىذا القػرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
حرر بالجزائر في  19نوفمبر 2014
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 -1األعضاء المعينون
االسم والمقب

قائمة أعضاء مجمس إدارة جـامعة البميدة 2
الصفة

القطـاع

ممثل الوزير المكمف بالتعميـ العالي والبحث العممي
رئيس
زغدار أحمد
ممثل الوزير المكمف بالمالية
عضو
سيدومو براىيـ
ممثل الوزير المكمف بالتكويف والتعميـ المينييف
عضو
شيكاوي عبد الكريـ
ممثل الوزيرة المكمفة بالتربية الوطنية
عضو
خنتوس كماؿ
ممثل الوزير المكمف بالعمل التشغيل والضماف االجتماعي
عضو
قشاو دمحم اليادي
ممثل السمطة المكمفة بالوظيفة العمومية واإلصالح اإلداري
عضو
سماعيمي حػاج
ممثل الوزير المكمف بالشؤوف الخارجية
عضو
دودو عبد العزيز
ممثمة الوزير المكمف بالعدؿ
عضو
قياـ فروجة
ممثل الوزيرة المكمفة بالثقافة
عضو
عياش أحمد
ممثمة الوزير المكمف بالتجارة
عضو
خالـ سميمة
ممثل الوالػي
عضو
محي الديف عػثماف
" ...................................والباقي بدون تغيير.".........................................

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قــــرار رقم  1137مؤرخ في  23نوفمبر  ،2014يعـدل القـرار رقـم  438المؤرخ في 27نوفمبر 2012
الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة المدرسة العميا لألساتذة باألغواط
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  154 -14المؤرخ في  05رجػب  1435الموافق  5مػايو سنة  2014والذييتضمف تعييف أعضاء الحكومة،

 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  500-05المؤرخ في  27ذي القعدة عاـ  1426الموافق  29ديسمبر سنة 2005يحدد مياـ المدرسة خارج الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا ،والسيما المادة  10منو،

 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  301 -11المؤرخ في  22رمضاف عاـ  1432الموافق  22غشت سنة ، 2011والمتضمف إنشاء المدرسة العميا باألغواط،

 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األوؿ  1434الموافق  30جانفي سنة 2013والذي يحػدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،

 وبمقتضى القػرار رقـ  438المؤرخ في  27نوفمبر سنة  2012الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارةالمدرسة العميا لألساتذة باألغواط.

يـقــــــرر

المادة األولى :يعػدؿ الجدوؿ الممحق بالقػرار رقـ  438المؤرخ في  27نوفمبر سنة  2012والمذكور أعاله ،كما
ىو محدد في الجدوؿ الممحق بيذا القرار.

المادة  :02ينشػر ىذا القػرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

حرر بالجزائر في  23نوفمبر 2014

وزير التعميم العالي والبحث العممي

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 -1األعضاء المعنيين:

قائمة أعضاء مجمس إدارة المدرسة العميا لألساتذة باألغواط

االسم والمقب








بف برطاؿ جماؿ
بف داللة احمد
بف يحي دمحم
طاىر بربري
بف رقية دمحم
غناـ عبد السالـ

 -2األعضاء المنتخبين
االسم والمقب

صويمح رشيد
بف حرمة احمد
طريف لحضر
خطوي ابراىيـ
قادري احمد السعيد






 دشوشة بوضياؼ

الصفة

رئيس
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو

الصفة

رئيس
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو

القطـاع

ممثل
ممثل
ممثل
ممثل
ممثل
ممثل

الوزير المكمف بالتعميـ العالي والبحث العممي
الوزير المكمف بالمالية
الوزيرة المكمفة بالتربية الوطنية
الوزير المكمف بالتكويف والتعميـ المينييف
السمطة المكمفة بالوظيفة العمومية واإلصالح اإلداري
الوزير المكمف بالصناعة والمناجـ.

القطـاع

ممثل منتخب
ممثل منتخب
ممثل منتخب
ممثل منتخب
ممثل منتخب
ممثل منتخب

عف
عف
عف
عف
عف
عف

سمؾ األساتذة المساعديف
سمؾ األساتذة المساعديف
الموظفيف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات
الموظفيف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات
الطمبة.
الطمبة.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قــــرار رقم  1138مؤرخ في  23نوفمبر  ،2014يعـدل القـرار رقـم  854المؤرخ في 15سبتمبر  2014الذي
يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة مركز البحث العممي والتقني في التحميل الفيزيائية والكيميائية
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  154 -14المؤرخ في  05رجػب  1435الموافق  5مػايو سنة  2014والذييتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  214-92المؤرخ في  20ذي القعدة عاـ  1412الموافق  23مايو سنة ،1992والمتضمف إنشاء مركز البحث العممي والتقني في التحاليل الفيزيائية والكيميائية ،المعدؿ والمتمـ ،السيما
المادة  4منو،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  396 -11المؤرخ في  28ذي الحجة عاـ  1432الموافق  24نوفمبر سنة 2011والذي يحدد القانوف األساسي النموذجي لممؤسسة العمومية ذات الطابع العممي والتكنولوجي ،السيما
المادة  13منو،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األوؿ  1434الموافق  30جانفي سنة 2013والذي يحػدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 وبمقتضى القػرار رقـ  854المؤرخ في  15ديسمبر سنة  2014الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارةمركز البحث العممي والتقني في التحاليل الفيزيائية والكيميائية.
يـقــــــرر
المادة األولى :يعػدؿ الجدوؿ الممحق بالقػرار رقـ  854المؤرخ في  15ديسمبر سنة  2014والمذكور أعاله،
وتحرر كمػا يأتي:
"المادة األولى (.........................:بدوف تغيير ).......................................

النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي

الثالثي
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تحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة مركز البحث العممي والتقني في التحاليل الفيزيائية
والكيميػائية ،كما يمي:
بالنسبة لممثمي مؤسسات الدولة :
 السيدة  :فرعػوف ىدى إيماف ،ممثمة وزير التعميـ العالي والبحث العممي  ،رئيسة،
 السيدة أبركاف مميكة ،ممثمة عف الوزير المكمف بالمالية ،
 السيد جبايرية لمنور ،ممثل عف وزير الدفاع الوطني،
 السيد يعالوي موسى ،ممثل عف الوزير المكمف بالموارد المائية،
 السيدة حمانة مميكة فضيمة ،ممثمة عف الوزير المكمف بالفالحة والتنمية الريفية،
 السيد بوىينوني رابح ،ممثل عف الوزير المكمف بالصحة والسكاف واصالح المستشفيات،
 السيد بوخاوي رشيد ،ممثل عف الوزير المكمف بالطاقة،
 السيدة شكشاؾ توالبي شامية ،ممثمة عف الوزيرة المكمفة بالتييئة العمرانية والبيئة.
األعضاء اآلخرين:
 السيد بشاري خمدوف  /مدير المركز،
 السيد تربوش عاشور  /رئيس المجمس العممي،
 السيد الجي رياض  /مدير وحدة بحث سيدي عبد هللا الجزائر"
" .................................والباقي بدون تغيير.".................................................

المادة  :2ينشػر ىذا القػرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

حرر بالجزائر في  23نوفمبر 2014

وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ دمحم مباركي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قــــرار رقم  1139مؤرخ في  23نوفمبر  ،2014يعـدل القـرار رقـم  515المؤرخ  7أوت  ،2013الذي يحدد
القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لمركز البحث العممي والتقني في التحميل الفيزيائية والكيميائية
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  154 -14المؤرخ في  05رجػب  1435الموافق  5مػايو سنة  2014والذييتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  214-92المؤرخ في  20ذي القعدة عاـ  1412الموافق  23مايو سنة ،1992والمتضمف إنشاء مركز البحث العممي والتقني في التحاليل الفيزيائية والكيميائية ،المعدؿ والمتمـ ،السيما
المادة  4منو،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  396-11المؤرخ في  28ذي الحجة عاـ  1432الموافق  24نوفمبر سنة 2011والذي يحدد القانوف األساسي النموذجي لممؤسسة العمومية ذات الطابع العممي والتكنولوجي ،السيما
المادة  13منو،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األوؿ  1434الموافق  30جانفي سنة 2013والذي يحػدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 وبمقتضى القػرار رقـ  515المؤرخ في  7أوت  2013الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة مركزالبحث العممي والتقني في التحاليل الفيزيائية والكيميائية.
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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يػقػ ػ ػػرر
المادة األولى :يعػدؿ الجدوؿ المادة األولى مف القرار رقـ  515المؤرخ في  7أوت  ،2013والمذكور وتحرر كمػا
يأتي:
"المادة األولى (..........................:بدوف تغيير )...................................
تحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة مركز البحث العممي والتقني في التحاليل الفيزيائية
والكيميػائية ،كما يمي:
* بالنسبة لباحثي المركز:
رئيسا،
عػاشور،
 تربوش
سماعيف ،
 شمات
جييدة ،
 لراري زناي
عػمر،
 عروس
ليمية ،
 بودريش
أماؿ،
 بوجمعة
ضياء الديف ،
 حميطوش
رياض،
 الجػي
رضواف ".
 شبوط
 ( ......................والباقي بدوف تغيير)......................................
المادة  :2ينشػر ىذا القػرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
حرر بالجزائر في  23نوفمبر 2014

وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ دمحم مباركي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قــــرار رقم  1140مؤرخ في  23نوفمبر  ،2014يحدد القائمة االسمية ألعضاء
المجمس إدارة مركز تنمية الطاقات المتجددة
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 بمقتضى المرسوـ رقـ  60 -88المؤرخ في  4شعباف عاـ  1408الموافق  22مارس سنة  ،1988والمتضمفإنشاء مركز تنمية الطاقات المتجددة ،المعدؿ والمتمـ ،السيما المادة  5منو،
 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  154 -14المؤرخ في  05رجػب  1435الموافق  5مػايو سنة  2014والذييتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  396 -11المؤرخ في  28ذي الحجة عاـ  1432الموافق  24نوفمبر سنة 2011والذي يحدد القانوف األساسي النموذجي لممؤسسة العمومية ذات الطابع العممي والتكنولوجي ،السيما
المادة  13منو،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األوؿ  1434الموافق  30جانفي سنة 2013والذي يحػدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
يـقــــــرر
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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المادة األولى :تطبيقا ألحكاـ المػادة  13مف المرسػوـ التنفيذي رقـ  396 -11المؤرخ في  28ذي الحجة عاـ

 1432الموافق  24نوفمبر سنة  2011والمذكور أعاله ،تحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة

مركز تنمية الطاقات المتجددة ،كما يمي:
بالنسبة لممثمي مؤسسات الدولة:

 السيد :كاممي الحػاج ،ممثل وزير التعميـ العالي والبحث العممي ،رئيسا،
 السيد  :مسعودي عبد هللا ،ممثمة عف الوزير المكمف بالمالية،
 السيد  :بف سالـ مرواف ،ممثل عف وزير الدفاع الوطني،

 السيدة  :بوزيد شيرزاد ،ممثمة عف الوزير المكمف بالطاقة،

 السيد  :صغيري إبراىيـ ،ممثل عف الوزيرة المكمفة بالتييئة العمرانية والبيئة ،

 السيدة  :قريشي مميكة فضيمة ،ممثمة عف الوزير المكمف بالفالحة والتنمية الريفية،
بالنسبة لمؤسسة التعميم العالي:
 السيد :لطرش دمحم اليادي،

بالنسبة لممديرية العامة لمبحث العممي والتطوير التكنولوجي:
 السيد  :قازد حساف،

بالنسبة لمشخصيات الممثمة لقطاعات النشاط:
 السيد :حروادي فريد،
 السيد  :عريف مراد،
بالنسبة لمباحثين :

 السيد  :عباس دمحم،

 السيد  :جعفري دمحم،
بالنسبة لمستخدمي دعم البحث:
 السيد  :دىاـ نجيب ،

األعضاء اآلخرين:

 السيد :ياسػع نور الديف  /مدير المركز ،

 السيد :مالؾ عمي  /رئيس المجمس العممي،
 السيد :بوزيدي بمقاسـ  /مدير وحدة بحث،
 السيد :حمودة مسعود  /مدير وحدة بحث،

 السيد :جعفر جموؿ  /مدير وحدة البحث.
المادة  :2ينشػر ىذا القػرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

حرر بالجزائر في  23نوفمبر 2014

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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قــــرار رقم  1141مؤرخ في  01ديسمبر  ،2014يحدد القائمة االسمية ألعضاء
لجان تقييم المترشحين لمسابقة االلتحاق برتبة أستاذ مساعد استشفائي جامعي
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 بمقتضى األمػر رقـ  03 -06المؤرخ في  19جمادى الثانية عاـ  1427الموافق  15يوليو سنة 2006والمتضمف القانوف األساسي العاـ لموظيفة العمومية،
 وبمقتضى المرسوـ رقـ  145-66المؤرخ في  12صفر عاـ  1386الموافق  2يونيو سنة  1966يتعمق تحريرونشر بعض الق اررات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تيـ وضعية الموظفيف ،المعدؿ والمتمـ،
 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  154 -14المؤرخ في  05رجػب  1435الموافق  5مػايو سنة  2014والذييتضمف تعييف أعضاء الحكومة ،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  132-95المؤرخ في  13ذي الحجة عاـ  1415الموافق  13مايو سنة 1995المتعمق بإحداث نشرات رسمية لممؤسسات واإلدارات العمومية،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  129-08المؤرخ في  27ربيع الثاني عاـ  1429الموافق  3مايو سنة ،2008المتضمف القانوف األساسي الخاص باألستاذ الباحث أالستشفائي الجامعي،
 وبمقتضى القػرار الوزاري المشترؾ المؤرخ في  19نوفمبر سنة  2009الذي يحدد كيفيات تنظيـ مسابقاتااللتحاؽ برتب أستاذ مساعد استشفائي جامعي ،أستاذ محاضر استشفائي جامع قسـ " أ " وأستاذ استشفائي
جامعي وسيرىا،
 وبناء عمى القرار الوزاري رقـ  731المؤرخ في  06أوت  2014المتضمف فتح مسابقة عمى أساس االختباراتمف أجل االلتحاؽ برتبة أستاذ مساعد استشفائي جامعي  ،المعدؿ والمتمـ،
يـقــــــرر
مادة وحـدة :تحدد القائمة االسمية ألعضاء لجاف تقييـ المترشحيف لمسابقة االلتحاؽ برتبة أستاذ مساعد استشفائي
جامعي في ممحق ىذا القرار.
حرر بالجزائر في  01ديسمبر 2014

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ دمحم مباركي

ممحق القــــرار رقم  1141المؤرخ في  01ديسمبر ،2014
 ANATOMIE NORMALE:
ORAN
ALGER
ORAN
ORAN
SETIF
CONSTANTINE
CONSTANTINE

SIDI-MOHAMED
RABAH
BOUDJEMAA
MUSTAPHA
SALAH
IMANE
HAYETTE

BOUKERCHE
SELLAMNA
GHEBRIOUT
BABA –AHMED
MAHDADI
GRINE-AMRANE
BELHOULA

Président :
Membres :

Suppléants:

ANATOMIE PATHOLOGIQUE :
ALGER
ALGER
TIZI-OUZOU
ALGER
ORAN
ORAN
ORAN
ORAN
BLIDA
BLIDA
ANNABA

النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي

KHEIRA
ZINE-CHAREF
FATIMA ZOHRA
NADJIA
FATIMA
ABOU-OUBEIDA
FADHELA
MALIKA
AYED
WAHIBA
FATIHA

BENDISSARI
AMIR ép. TIDADINI
BENSERAI
TERKI née DEBACHE
HACENE
MAALEM
CHENTOUF
KALAIDJI née DIB
BELARBI
OUAHIOUNE
YASSI



Présidente :
Membres :

Suppléants:

الثالثي
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ANESTHESIE REANIMATION:

Président :
Membres :

TOUDJI
MAOUCHE
MOKRETAR KARROUBI
BENMOUHOUB ép.MESSAOUDI
FELLAH
ATBA BEN ATBA
MEHYAOUI
ZERHOUNI
CHOUICHA
SOUILAMAS
MOKHTARI née.
ACHOUR
HOUACINE
NEGADI
BOUHROUM
METREF
BOUDEHANE

Suppléants:



Suppléants:

BENLATRECHE
DJABI
KHELIF
IMESSAOUDENE
ABADI
BENYAHIA

CHERIFA
Farida
AKILA
Belaid
NOUREDDINE
SAMIA

CONSTANTINE
SETIF
ALGER
ALGER
CONSTANTINE
ANNABA

CHIKOUCHE

AMAR

ALGER

MOHAMED
EL MANSOURIA
ABDERRAZAK
RAFIK

TLEMCEN
ALGER
TLEMCEN
SIDI-BEL-ABBES

BIOPHYSIQUE :

Président :
Membres :

BENYOUCEF
NEBCHI
BABA-AHMED
SENOUCI-BEREKSI

Suppléant :



BIOLOGIE CLINIQUE :

Présidente :

Membres :



BELAHCENE
MOULAHOUM
BOUALI-YOUCEF
GUECHI
AIT-CHAFA TADLAOUI

ZINA
TAYEB
YOUCEF
ZHOR
DALILA

HADJADJ-AOUL
HADEF
GHARBI
DELLAOUI
BOUDIS
EL-MAOUHAB

Suppléants:

Fatima Zohra
YOUCEF
ABDELAZIZ
YAHIA
ABDELHAKIM
FARIDA


CHIRURGIE VASCULAIRE ET CARDIO-VASCULAIRE :
Président :
BOUAYED
MOHAMED-NADJIB
Membres :
BOUZIDI
MOHAMMED
ROUDOCI
KHEIR EDDINE
BRAHAMI
ABDELMALEK
DEBIECHE
MOHAMED
NOUAR
MOHAMED EL AMINE
KANOUN
HAMID
Suppléants:
DJENAS
MAHMOUD
HIMEUR
HAKIM

CARDIOLOGIE :
Présidente :
HAMMOU
Membres :
LATRECHE
AIT ATHMANE

|

ALGER
CONSTANTINE
ORAN
ALGER
ALGER

CHIMIE-ANALYTIQUE , CHIMIE-MINERALE, CHIMIE THERAPEUTIQUE :

Présidente :
Membres :

78

ALGER
ALGER
ALGER
ALGER
ALGER
HCA
ALGER
ALGER
ORAN
ALGER
ORAN
CONSTANTINE
ALGER
ORAN
CONSTANTINE
HCA
CONSTANTINE

BIOCHIMIE :

Présidente :
Membres :



AHMED
HADJIRA
RIAD
NACERA
NADIA
SORAYA
RYAD
ABDELKRIM
BADRA
NAZIM NEDJM-EDDINE
DJEBLI HOURIA
MOHAMED ABDOU
SALEM
MOHAMED AMINE
ABDELHAFID
MARZAK
OMAR

1024-الرابع
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LEILA
SAMIA
MOULOUD

ALGER
ANNABA
BLIDA
ORAN
ALGER
ALGER

ORAN
ORAN
ALGER
CONSTANTINE
BLIDA
ALGER
ALGER
ALGER
ALGER

ORAN
ALGER
ANNABA
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BELGACEM
BOUHOUITA
KRIM
BOUAFIA
HADDAK

Suppléants:

ABDELKRIM MOHAMED
GUERMECH YACINE
OUMESSAAD
MOHAMED TAHAR CHAFIK
MOHAND-OUCHABANE

HAMMOUDI NEE BENDIB

NAIMA

 CHIRURGIE THORACIQUE :
Président :
LACHEHEB
Membres :
MEDJDOUB
ACHOUR
Suppléant :
SI-MERABET


SAIDI
BENSAADALLAH
FERDJAOUI
KHEMILI
BELMOUHOUB
ABDENNOUR
BENALIA

Membres :
Suppléants:



MOHAMED
YACINE-MILOUD
KARIMA
AZZEDINE

ORAN
ALGER
ALGER
ORAN

ABDELKRIM
RABAH
Abdelkader
EL HACHEMI
ABDELGHANI
SAFIA
MOKHTAR

CONSTANTINE
BLIDA
ALGER
HCA
ALGER
CONSTANTINE
ORAN

CHIRURGIE GENERALE :

Président :
Membres

KHIMECHE
KREZOU ZAHZAH
ATIG
SEMMAR
BELHOCINE
BENMAAROUF
AZOUAOU
HASSANI
BENKHALEF
BELHANDOUZ
BENTABAK
GRAICHI
BENDRIDI
BOUALGA
BOUATTOU
BENELOUEZANE
TOUATI

Suppléants:



AMAR
FAZIA
MOULOUD
MOHAMED OURABAH
MADJID
AHMED NOUREDDINE
AHMED
MUSTAPHA
YACINE
Lahcen
Kamel Riad
Ramzi
Messaoud
OMAR
Fadila
BORHANE EDDINE
REZKI

ALGER
HCA
ALGER
BLIDA
TIZI-OUZOU
ORAN
BLIDA
CONSTANTINE
CONSTANTINE
SIDI-BEL-ABBES
ALGER
ORAN
CONSTANTINE
ORAN
ALGER
CONSTANTINE
HCA

CHIRURGIE ORTHO-TRAUMATOLOGIE :

Président :
Membres :

BENBOUZID
MENADI
KHERNANE
KISSI
DJOUIDENE
DERDOUS
KIHAL
BENHABILES
MEKHALDI
ZIANI
SAÏGHI-BOUAOUINA

Suppléants:



BOUSSOUF
TOUABTI
KHELIFAOUI
SADAOUI
ISELNANE
DJIDJELI
AZZOUZ
OUANANI
BABA AHMED

Suppléants:

1024-الرابع

ABDERRAHMANE
ABDELGHANI
NACER
MOHAMMED SEGHR
HAMDANE
HACENE
CHAOUKI
MOHAMED
ASSIA
AHMED
FARID
ABDELATIF

ALGER
ANNABA
BATNA
TLEMCEN
ANNABA
BATNA
ALGER
CONSTANTINE
BLIDA
BLIDA
BLIDA

CHIRURGIE PEDIATRIQUE :

Président :
Membres :

|

ALGER

CHIRURGIE MAXILLO - FACIALE :

Président :
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HCA
ALGER
ALGER
BLIDA
HCA

الثالثي

MOHAMED SALAH
LALDJA SOUHEM
AHMED
MESSAOUDA
RACHID
NACEREDDINE
MOHAMED
MUSTAPHA
ABDERRAHIM

CONSTANTINE
SETIF
HCA
ORAN
ALGER
ALGER
ORAN
TIZI-OUZOU
TLEMCEN

النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي



CHIRURGIE UROLOGIQUE :

Président :
Membres :

ADJALI
KHELAFI
KADI
CHIBANE
LOUNICI
MOUAKI BENANI BENANI
CHETIBI

Suppléants:



Suppléants:

BOUADJAR
BOUDGHENE STAMBOULI
DJERIDANE
OTSMANE
SALHI
DAHMANI
SERGUINI-SERADJ

LEZZAR
BOUDIBA
MIMOUNI ZERGUINI
OUAHID
MESKINE
AMANI
HADJ-HABIB

Suppléants:

BENHABYLES
MAHNANE
HOUTI
KHELIL
GHARBI
BENSAAD
NEBBAB

Suppléants:

DJADEL
DEBZI
BOUASRIA
MANOUNI
BERKANE
BELKACEM-KECILI
BOUNAB

Suppléants:

Suppléants:

Suppléants:

|

BADIA
ABBES
LEILA
MEBAREK
MOHAMED
DJAMEL
ABDELKADER

ALGER
SETIF
ORAN
CONSTANTINE
ANNABA
CONSTANTINE
ALGER

TAYEB
NABIL
HAMZA
CHAFIKA
SAADI
LYNDA
NASSIMA

SIDI BEL ABBES
ALGER
ORAN
ORAN
ALGER
ALGER
ALGER

AYACHE
HAIBA
CHIKH EL GHANAMI
BOUZIDI
BOUCHERIT
ADJALI
ADDAD
MOULAY
SADOK

GHASSAN
FATMA
MOHAMED ZIAD
ZOUBIR
EL HASSAN
MOHAMED
BOUZID
HADJ
MOHAMED

ALGER
HCA
ALGER
ANNABA
ORAN
ALGER
ALGER
ORAN
HCA

HEMATOLOGIE :

Président :
Membres :
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CONSTANTINE
ALGER
ALGER
ALGER
ALGER
ORAN
SIDI-BEL-ABBES

GYNECOLOGIE - OBSTETRIQUE :

Président :
Membres :



EL-KASSEM
AISSA
SAFIA
SAFIA
DJAMILA
MOHAMED EL AMINE
MOHAMED

GASTRO - ENTEROLOGIE

Président :
Membres :



ALGER
TLEMCEN
HCA
ALGER
HCA
TLEMCEN
ORAN

EPIDEMIOLOGIE :

Présidente :
Membres :



BAKAR
OMAR
ASSIA
FARIDA
AÏCHA
BOUMEDIENE
AMINA

ENDOCRINO - DIABETOLOGIE :

Président :
Membres :



ALGER
ALGER
ANNABA
ALGER
HCA
HCA
ANNABA

DERMATOLOGIE :

Président :
Membres :



KAMEL
MANSOUR
ABDELKRIM
ABDELAZIZ
MUSTAPHA
ABDELLAH
KHEIREDDINE

1024-الرابع

ABBAD
GRIFI
BEKADJA
KHARCHI
MESLI NEE.BENGUELLA
BELHADJ née.ZOUAOUI
NEKKAL
OUARLENT
ARABI

الثالثي

MOHAND TAYEB
FATIHA
MOHAMED AMINE
FATIMA ZOHRA
NAÏMA
ZAHIA
MOHAMED SALIM
YAMINA
ABDESSAMED

BLIDA
ANNABA
ORAN
HCA
TLEMCEN
SIDI-BEL-ABBES
ALGER
BATNA
ORAN
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HEMOBIOLOGIE :

Président :
Membres :

AÏRECHE
HARITI
ZERHOUNI
GHAFFOUR
OUELAA
FRIGAA
TAOULI

Suppléants:



MEBAREK
ABDELLALI
GHALAMOUN-SLAIMI
AOUATI
AOUATI-BITAT

Suppléants:



KHEIRA
MOHAMED
RAHIMA
SAIDA
CHERIFA

ORAN
ALGER
ORAN
CONSTANTINE
SETIF

HYDRO – BROMATOLOGIE :

Président :
Membres :

HADJOUDJ-BENABDESLAM
SAOUD-KHELIOUANE
HALIMA SALEM
LAREF
GAOUAR

Suppléants:



OUAHIBA
ZAHIA
ABDELAZIZ
NABIL
ZAKARIA LOTFI

ALGER
ALGER
ANNABA
ORAN
ORAN

IMMUNOLOGIE :

Président :
Membres :

GHAFFOUR
MEGHLAOUI
ATTAL
DJIDJIK
BENHALIMA NEE. BOUALI
SALAH-SOFIANE
GADIRI

Suppléants:



MOHAMED
ALI
NABILA
REDA
MALIKA
SAMIR
NASSIMA SABIHA

ALGER
BLIDA
ALGER
ALGER
ALGER
ALGER
ANNABA

MALADIES INFECTIEUSES :

Président :
Membres :

LAOUAR
BENABDELLAH
BOUMAZA
ABDENOUR
BACHA
MAAMRI
OUYAHIA EP.KOUICEM

Suppléants:



Suppléants:



ANNABA
ORAN
ANNABA
CONSTANTINE
HCA
ANNABA
SETIF

CHAHI
BOUALI
TAHARBOUCHET
HAMDAOUI ÉP. AYAD
OTHMANI
BACHAOUI ép. BOUSHABA
ROULA
GUERMAZ
BENABBAS

MUSTAPHA
FAYCAL
CHALI BAYA
FATIMA
FIFI
MALIKA
DAOUD
RACHIDA
YOUCEF

ALGER
BEJAIA
ALGER
ORAN
ALGER
ORAN
CONSTANTINE
ALGER
CONSTANTINE

MEDECINE DU TRAVAIL :

Président :
Membres :

Suppléants:



MAAMAR
ANWAR
ZAARA
DJAMEL EDDINE
DJAAFAR
AMINE
AMEL

MEDECINE INTERNE :

Président :
Membres :

SEMID
NEZZAL
HADDAR
REZKALLAH
KANDOUCI
NAFAÏ
IDDER EP. LAIB

ABDELKADER
ABDELMALEK
MUSTAPHA
BAGHDAD
BADREDDINE ABDELKRIM
DALILA
CHERIFA

ALGER
ANNABA
ALGER
ORAN
SIDI BEL ABBES
ALGER
ALGER

MEDECINE LEGALE :

Président :
Membres :

Suppléants:

|

TIZ-OUZOU
ALGER
ALGER
TLEMCEN
ANNABA
ANNABA
TLEMCEN

HISTO – EMBRYOLOGIE :

Présidente :
Membres :
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HADI
GHANIA
FATIHA
ABDELKADER
HANIFA
ISSAM
KATIA MANSOURIA
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OUSSADIT
BELHADJ
MIRA
BELHADJ
MOSTEFAOUI AZZEDINE
BOUDRA
MESSAHLI

الثالثي

ABDESSAMAD
LAHCEN
ABDELHAMID
RACHID
ZOHRA
KELTOUM

TLEMCEN
SIDI-BEL-ABBES
ANNABA
ALGER
ALGER
CONSTANTINE
BLIDA
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MEDECINE NUCLEAIRE :

Président :
Membres :

BOUYOUCEF
BERBER
MENAD
ZIANI

Suppléant :



HANIFI
BELHOCINE
MAZIZ ép. HAMMOUDI
OUNAHI

Suppléant :

Suppléants:

Suppléants:

Suppléants:

Suppléants:

BENABADJI
REMACHE
SEBA
KADDOUS
IFTENE ÉP.HASSAÏM
SARI-EL-HOUTI HAMIDOU
BOULAHIA
SAÏDANI
KASTALI

AIT-KACI
ATTAL
ASSAMI née.DJEGHABA
SAADI-BELOUIZ
TAZIR
SIFI
M’ZAHEM

BENBOUZID
IGUERTSIRA
DELIBA
LALAM
BOUAZIZ
TABET
MAHFOUF

Suppléants:

|

MOHAMED
AZZEDINE
ATMANE
ABBOU
DAOUYA
RAWDA
YOUNES
MESSAOUD
MOURAD

ALGER
ALGER
TIZI-OUZOU
ORAN
HCA
TLEMCEN
HCA
ALGER
BLIDA

AHMED-MAHMOUD
ELIAS
SALIMA
MUSTAPHA
MERIEM
YAMINA
ABDERRAHIM

ALGER
ALGER
ALGER
ALGER
ALGER
CONSTANTINE
CONSTANTINE

TAHAR
MUSTAPHA
HATEM CHAKIB
FAÏZA
MOURAD
NASSER
LILA

ALGER
BLIDA
BLIDA
TIZI-OUZOU
ANNABA
HCA
ALGER

OUHADJ
ZOUAOUI-KESRAOUI
MERAD
GHAROUT
YAGOUBI
SALHI née MAHMOUDI
GHEMRI
DJABOUR
HAMCHI

OURIDA
NADJET ABBASSIA
BOUDIA ZAHIDA
RACHID
HACHEMI
KHADIDJA
NADIA
MUSTAPHA
TOUFIK

ALGER
ORAN
BLIDA
HCA
ORAN
ORAN
ALGER
ALGER
LAGHOUAT

ONCOLOGIE MEDICALE :

Président :
Membres:
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HCA
ALGER
BATNA
ALGER
ALGER
CONSTANTINE
ALGER

OPHTALMOLOGIE :

Président :
Membres



MALEK
MOHAMED
AHMED
WAHIBA
AKILA
CHAFIA
MOUNIRA NABILA

NEURO - CHIRURGIE :

Président :
Membres:



NAIM
SEGHIER
KASSAH-LAOUAR
AMHIS-AMARA
BENSLIMANI
BENTCHOUALA
OUAR-KORICHI

NEUROLOGIE :

Président :
Membres:



ALGER
ALGER
ALGER
ALGER

NEPHROLOGIE :

Président :
Membres :



RACHID
MOURAD
LEILA
RACHID

MICROBIOLOGIE :

Président :
Membres :



ALGER
TLEMCEN
HCA
ALGER

MEDECINE DU SPORT :

Président :
Membres :



SALAH - EDDINE
NACIB
FATIHA
KHADIDJA
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SADOUKI
FILALI
BELDJILALI
GHOMARI NEE. BEZZAR
LARBAOUI
MAHFOUF

الثالثي

MOHAMED KAMEL
TAHA
YAMINA
SOUMIA
BLAHA
HASEN

HCA
CONSTANTINE
ORAN
TLEMCEN
ORAN
ALGER
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FERHAT
BOUNEDJAR
BOUDINAR-CHAHED

Suppléants:



HADJ-ALLAL
BELBEKRI
KHAROUBI
DJENAOUI
DOUCHE
BOUCHAIR
SAHEB
BENCHAOUI
MECIBAH

Suppléants:

TLEMCEN
CONSTANTINE
ANNABA
ALGER
ANNABA
SETIF
TIZI-OUZOU
CONSTANTINE
BATNA

SID
BOUDEGHANE STAMBOULI
KAÏDI
HANNACHI née. GHODBANE
SERRADJ
METREF
OUDGHIRI

RACHID
NEDJMA
ABDESLAM
NADIA
SID-AHMED
ZOHEIR
FOUAD

ANNABA
ALGER
ANNABA
CONSTANTINE
ORAN
ORAN
TLEMCEN

LARABA
SI-AHMED née. BENHADID
CHAKER
BELBAHI
AHMED-FOUATIH
MAROUF
SABRI

DJOHRA SAFIA
FATMA
GHANIA
EL HADI
NOUREDDINE
ABDELALI
FATIHA

ALGER
ALGER
ALGER
ANNABA
ORAN
SETIF
SIDI-BEL-ABBES

BOUSSAD
FATMA
HICHEM
ZAHIDA
HAYET
MABROUKA
ROUKIA

ALGER
ALGER
CONSTANTINE
ALGER
HCA
ALGER
ANNABA

Suppléants:

O. D F:

Président :
Membres:

Suppléants:



FOUAD
FAÏCAL
SMAÏL
DJAMEL
SADDEK
ABDERRAZAK
ALI
MOUNIRA
ALI

ODONTOLOGIE CONSERVATRICE :

Président :
Membres:



TIZI-OUZOU
BLIDA
SIDI-BEL-ABBES

O. R. L :

Président :
Membres:



RABAH
ADDA
FATIMA ZOHRA

PARASITOLOGIE :

Président :
Membres:

HAMRIOUI
BACHI
FENDRI ALLAOUA
BOUCHENE
ADJMI née HAMOUDI
ABED
MANSOURI

Suppléants:

 PEDIATRIE :
Président :
Membres:

CHALABI
SAHBATOU
BENHALLA
LARBI-DAHOU-BACHIR née.
HARIDI
ARRADA née. DJEMAM
ANANE
BACHTARZI née TALEB
SARI
KERMANI
BOUZIANE-NEDJADI
KADDACHE
BIOUD
BOUCHAIR
BOUMARAF
BAGHDALI-DENDEN

Suppléants:



Suppléants:
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ORAN
HMRU ORAN
ALGER
ALGER

ZAKIA
TAHAR
SOUAD
AHMED MAHFOUD
SALAH
KARIM
CHAWKI AHMED
BELKACEM
NADIRA
HABIBA
NADIA

ALGER
ALGER
CONSTANTINE
ALGER
ALGER
ORAN
BLIDA
SETIF
ANNABA
CONSTANTINE
ALGER

PHYSIOLOGIE ET NEURO – PHYSIOLOGIE ET PHYSIOLOGIE CLINIQUE :

Président :
Membres:
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ABLA ALIA
REDOUANE
KELTOUM NAFISSA
MESSAOUDA
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CHAOUCHE
MEHDIOUI
KHELFAT
GHOUINI
NEDJAR
AISSAOUI
BENARAB

ATHMANE
AHCENE
KHEIREDDINE
AHMED
FAÏCAL
ADEL
RAPHAELLE YASMINA

ALGER
CONSTANTINE
ALGER
BLIDA
CONSTANTINE
CONSTANTINE
ANNABA
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PNEUMO-PHTISIOLOGIE :

Président :
Membres:

SKANDER
DJEBBAR
GHARNAOUT
MEKIDECHE EP.MEDJKOUAH
TALEB
SAIGHI
LELLOU
MOUMENI
ZIDOUNI
KHERBI
KHELOUFI

Suppléants:



OSMANI
SEMAOUNE
BELAID
BENCHARIF
MAHBOUB-MADOUI
ASSELAH
MAMMERI
AZZEDDINE
TEFAHI
AOUADI
KORICHI

Suppléants:

YOUCEF
BOUALEM
ABDERRAHMANE
MOHAMED EL AMINE
FATMA ZOHRA
FARES
MALEK
RATIBA
BANI
ABDELALI
SAID

ALGER
HCA
ALGER
BLIDA
CONSTANTINE
ALGER
HCA
ORAN
ANNABA
ANNABA
ALGER

BADIA
SAMIA
HAMID
FADELA
FADELA

ALGER
CONSTANTINE
ALGER
TIZI-OUZOU
ALGER

PATHO BUCCO -DENTAIRE :

Président :
Membres:

SARI
DEBCHE
BOUKAIS
AMENOUCHE-ABTROUN
LARBI-MOUBRI

Suppléants:



PARODONTOLOGIE :

Présidente :
Membres :

BRIHOUM
KHASSANI
NEZZAL
MEDDAD
ZAGHEZ

Suppléants:


PROTHESE DENTAIRE :
Président :
NABID
Membres :
ABDMEZIEM
BOUKEMOUCHE
TABBI ANNENI
GUENDIL née. KERAS
Suppléants:
AÏT-MEHDI
BENTAHAR

SALEHA
DJAMILA
MALIKA
MALIKA
MOUNIR

ABDERRAHMANE
MADJID
ABDELKADER
NADIA
HAFIDA KHADIDJA
MAHDIA
CHAFIKA

 PHARMACOGNOSIE - BOTANIQUE MEDICALE :
Présidente :
BELKACEM NEE. CHEBLI
SCHEHERAZADE
Membres :
SMATI Née. MESBAH
DALILA
MAÏZA
KHADIDJA
Suppléants:
AMMOURA-BOUGHANDJIOUI NADIA
LAAREDJ
HACENE


CHAFAI
GHANASSI
MOUSSAOUI-KHEDAM
DJEBBAR
BOUDENDOUNA

Suppléants:

MANSOURI MOHAMED
TOUMI
MANSOURI
LOUMI-MEDEDJEL
REGGABI

Suppléants:
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ALGER
ALGER
HCA
ANNABA
ORAN
ALGER
ANNABA

ALGER
ALGER
ALGER
ANNABA
ANNABA

NACERA
FATMA - ZOHRA
NASSIMA
MOHAMED
ABDELHAKIM

ANNABA
ALGER
ORAN
ANNABA
ALGER

PHARMACOLOGIE :

Président :
Membres :
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ALGER
ORAN
CONSTANTINE
ALGER
ANNABA

PHARMACIE GALENIQUE :

Présidente :
Membres :



ALGER
BATNA
ALGER
ALGER
SIDI-BEL-ABBES
BLIDA
ORAN
SETIF
ALGER
HCA
ANNABA

PSYCHIATRIE :

Président :
Membres:



FARIDA
ABDELMADJID
MERZAK
DALILA
ABDELSAMED
OMAR
SALAH
ABDELHAK
NOUR-EDDINE
SALAH
FOUAD
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BENSLIMANE
HOUARI
KAMEL
NADJET
KARINE

ALGER
ORAN
ALGER
ALGER
BLIDA

النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي



RADIOLOGIE :

Président :
Membres :

DRAOUAT
BOUBRIT
BENDIB
BOUBENDIR
BENALEGUE
MANSOURI
SABRI
BOUKADOUM
SERIR

Suppléants:



SEBTI
MUSTAPHA
ABDELKRIM
NASSERDINE
MOURAD
BOUDJEMAA
ABDELKADER
NASSIMA
MOHAMED

CONSTANTINE
ALGER
ALGER
HCA
ALGER
ALGER
SIDI-BEL-ABBES
ANNABA
ALGER

RADIOTHERAPIE :

Président :

DJEMAA née BENDJAZIA

AICHA

CONSTANTINE

Membres :

MEKKI
OUKRIF EP. OULDALI
AID

FATIMA
SEAM
MAMA

ALGER
ALGER
ORAN

KHALDI
DJEKKOUNE
BOUKERCHE

HOURIA
RACHID
ABDELBAKI

ORAN
CONSTANTINE
ORAN

Suppléants:



REEDUCATION FONCTIONNELLE :

Président :
Membres :

BEDJAOUI
KACED
LAHOUEL EP. REMAOUN
BENMANSOUR
BENSABRA
RACHEDI
DJAROUD FERKA ZAZOU
CHERID
LAYADI

Suppléants:



MOSTEFA
HOURIA
KHEIRA FATIKHA
MOHAMMED
ABDESLAM
MOHAMED
ZIANIA
HOCINE
KHALED

SIDI-BEL-ABBES
BLIDA
ORAN
TLEMCEN
ALGER
H. C. A.
ORAN
BLIDA
ORAN

RHUMATOLOGIE :

Président :
Membres :

BENZAOUI
DJOUDI
BRAHIMI née. MAZOUNI
DAHOU née. MAKHLOUFI
TAFIANI-LEFKIR
HANNI
BOUDERSA

Suppléants:

 TOXICOLOGIE :
Président :
REGGABI
Membres :
ABTROUN née. SALHI
MAMMAR
AZZOUZ
REZKALLAH née. BENZINA
Suppléant:
DJAFER
KADDOUR MOUSSA

AHMED
HACHEMI
NADIA
CHAFIA
SALIMA
FELLA
NADIA

ORAN
BLIDA
ALGER
ALGER
ALGER
ALGER
CONSTANTINE

MOHAMED
RANIA
MOHAMED
MOHAMED
HACIBA ROKIA
RACHID
SALMA

ALGER
ALGER
HCA
ALGER
ORAN.
ANNABA.
ALGER.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يتضمن،2014  ديسمبر02  مؤرخ في1144 قــــرار رقم
إنشاء شيادة فوق التخصص في " الجراحة بالمنظـار
،إن وزير التعميم العالي والبحث العممي
 والمتضمف،1971  غشت سنة25  الموافق،1391  رجب عاـ4  المؤرخ في215-71  بمقتضى المرسوـ رقـ. المعدؿ والمتمـ،تنظيـ الدروس الطبية
 والمتضمف،1971  غشت سنة25  الموافق،1391  رجب عاـ4  المؤرخ في216-71  وبمقتضى المرسوـ رقـ،تنظيـ الدروس لمحصوؿ عمى دبموـ الصيدلي
85
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 وبمقتضى المرسوـ رقـ  218-71المؤرخ في  4رجب عاـ  ،1391الموافق  25غشت سنة  ،1971المعدؿوالمتمـ ،والمتضمف تنظيـ الدروس لمحصوؿ عمى شيادة جػراح األسناف،
 وبمقتضى المرسوـ رقـ  275-71المؤرخ في  15شواؿ عاـ  ،1391الموافق  3ديسمبر سنة ،1971والمتضمف تنظيـ الدروس لمحصوؿ عمى شيادة الدروس الطبية،
 وبمقتضى المرسوـ رقـ  200 -74مؤرخ في  14رمضاف عاـ  1394الموافق أوؿ أكتوبر سنة 1974والمتضمف إنشاء شيادة دكتور في العموـ الطبية،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  209-84المؤرخ في  18أوت سنة  ، 1984المتعمق بتنظيـ وتسيير جامعةالجزائر ،المعدؿ،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  183-10المؤرخ في  02شعباف عاـ  1431الموافق  14يوليو سنة ،2010المتضمف تغيير تسمية جامعة الجزائر،
 و بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  154 -14المؤرخ في  05رجػب  1435الموافق  5مػايو سنة  2014والذييتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  294 -01المؤرخ في  13رجب عاـ  ،1422الموافق أوؿ أكتوبر سنة ، 2001الذي يحدد شروط توظيف وممارسة األساتذة المشاركيف واألساتذة المدعويف وعمميـ في مؤسسات
التعميـ والتكويف العالييف.
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األوؿ  1434الموافق  30جانفي سنة 2013والذي يحػدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
يـقــــــرر
المادة األولى :تطبيقا ألحكاـ المادة األولى مف القرار  618المؤرخ في  8أكتوبر سنة  ،2011المذكور أعاله،
ينشأ طور دراسات طبية فوؽ التخصص في جراحة االستئصاؿ بالمنظار المتقدمة ويتوج بشيادة فوؽ

التخصص في جراحة االستئصاؿ بالمنظار المتقدمة.
المادة  :2يشمل التكويف كل تخصصات الجراحة البطنية التي حققت تنمية واسعة في المجاالت التالية:
 جراحة المسارات الصفراوية،
 جراحة القولوف المستقيـ،
 جراحة البدانة،
 جراحة اإلرجاع المعدي لممريء،
 جراحة الكبد،
 جراحة البنكرياس،
 جراحة الغدة الكظرية.
المادة  :3يجري التكويف عمى مستوى المؤسسة االستشفائية المتخصصة الجامعية بوىراف المرتبطة بكمية الطب
لجامعة وىراف.1
المادة  :4يحدد الحجـ الساعي لمتكويف بثالث بمائة وأربعة وأربعوف ( )144ساعة توزع عمى ( )02سداسييف.

يشمل التعميـ تكوينا نظريا وتكوينا تطبيقيا .يتضمف الممحق المرفق بيذا القرار البرنامج البيداغوجي
المفصل لمتكويف (البرنامج متوفر عمى مستوى مديرية التكويف في الدكتوراه والتأىيل الجامعي).
المادة  :5يتوج التكويف بامتحانيف:
 امتحاف نظري،
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 امتحاف تطبيقي يتـ مف خاللو فحص خمسة ( )05مرضى مف طرؼ المترشح.
يعمف ناجحا المترشحوف الحائزوف عمى عالمة تساوي مف عشريو ( )20/10وتفوقيا في كل
االختباريف النظري والتطبيقي،
بالنسبة لممترشحيف الراسبيف عمييـ بإعادة إما االمتحاف الكتابي أو االمتحاف التطبيقي أو إعادة تكويف
جديد.
المادة  :6تعيف لجنة االمتحاف مف طرؼ المجنة البيداغوجية لمتكويف مع كمية الطب لجامعة وىراف ،1يتوج تقييـ
التكويف بشيادة فوؽ التخصص في جراحة االستئصاؿ بالمنظار المتقدمة تسمـ مف طرؼ كمية الطب
لجامعة وىراف.1
المادة  :7يكمف المسؤولوف البيداغوجيوف  ،بالتنسيق مع كمية الطب لجامعة وىراف بالمياـ التالية :
 ضماف تنظيـ الدروس ( الرزنامة والمضموف ومتابعة التعميـ)،

 انتقاء ممفات الترشح،
 تحديد قائمة المترشحيف المسموح ليـ بالتسجيل في التكويف،
 ضماف تحديد مقاييس التكويف،
 ضماف حسف سير التكويف ومتابعتو،
 ضماف تحضير االجتماعات الدورية الخاصة باإلشراؼ البيداغوجي والتنسيق بشأنو.
المادة  :8يضمف التنسيق بشأف التكويف لجنة بيداغوجية لفوؽ التخصص ،يترأسيا األستاذ بوبكر دمحم بالمؤسسة
االستشفائية الجامعية بوىراف وتتشكل مف األساتذة اآلتية أسماؤىـ:
أوال – األساتذة الجزائريون:

 األستاذ بوبكر دمحم ،رئيسا ،كمية الطب لجامعة وىراف،1
 األستاذ بشير بويجرة نور الديف ،كمية الطب لجامعة وىراف،1
 األستاذ دمحم براىيـ فاروؽ ،كمية الطب لجامعة وىراف،1
 األستاذ خميف جماؿ الديف ،كمية الطب لجامعة وىراف،1
 األستاذ بف معروؼ نور الديف ،كمية الطب بجامعة ببشار،
 األستاذ حيرش العربي  ،كمية الطب لجامعة وىراف،1
 األستاذ سماعيل .أ،
 األستاذ توحة  .س،
 األستاذ بوعمقة.ع ،
 األستاذ بحري،
 األستاذ حدابي  .ؾ،
 األستاذ مراد  .ؼ،
 الدكتور غوفف .ف،
ثانيا – األساتذة األجانب:





األستاذ
األستاذ
األستاذ
األستاذ

داغر .إ،
نفرو .ؼ،
غػفمي .ب ،
شويمعد .أ،
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 األستاذ بيمت.ب،
 األستاذ فونس.س ،
 األستاذ بجوؿ .ي،
 األستاذ بنيس.ي،
 األستاذ برودىوـ.ـ.
المادة  :10تتكفل كمية الطب لجامعة وىراف 1بمصاريف نقل واقامة األساتذة المدعويف غير المقيميف واقامتيـ
طبقا لمتنظيـ المعموؿ بو.
المادة  :11يكمف المدير العػاـ لمتعميـ والتكويف العػالييف ومدير جامعة وىراف ،1كل فيما يخصو ،بتنفيذ ىذا القرار
الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

حرر بالجزائر في  02ديسمبر 2014

وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ دمحم مباركي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قــــرار رقم  1145مؤرخ في  02ديسمبر  ،2014يتضمن إنشاء شيادة
فوق التخصص في "الجراحة االستئصال بالمنظـار المتقدمة
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

 بمقتضى المرسوـ رقـ  215-71المؤرخ في  4رجب عاـ  ،1391الموافق  25غشت سنة  ،1971والمتضمفتنظيـ الدروس الطبية ،المعدؿ والمتمـ.
 وبمقتضى المرسوـ رقـ  216-71المؤرخ في  4رجب عاـ  ،1391الموافق  25غشت سنة  ،1971والمتضمفتنظيـ الدروس لمحصوؿ عمى دبموـ الصيدلي،
 وبمقتضى المرسوـ رقـ  218-71المؤرخ في  4رجب عاـ  ،1391الموافق  25غشت سنة  ،1971المعدؿوالمتمـ ،والمتضمف تنظيـ الدروس لمحصوؿ عمى شيادة جػراح األسناف،
 وبمقتضى المرسوـ رقـ  275-71المؤرخ في  15شواؿ عاـ  ،1391الموافق  3ديسمبر سنة ،1971والمتضمف تنظيـ الدروس لمحصوؿ عمى شيادة الدروس الطبية،
 وبمقتضى المرسوـ رقـ  200 -74مؤرخ في  14رمضاف عاـ  1394الموافق أوؿ أكتوبر سنة 1974والمتضمف إنشاء شيادة دكتور في العموـ الطبية،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  211-84المؤرخ في  18أوت سنة  ، 1984المتعمق بتنظيـ وتسيير جامعةوىراف ،1المعدؿ،
 و بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  154 -14المؤرخ في  05رجػب  1435الموافق  5مػايو سنة  2014والذييتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  294 -01المؤرخ في  13رجب عاـ  ،1422الموافق أوؿ أكتوبر سنة ، 2001الذي يحدد شروط توظيف وممارسة األساتذة المشاركيف واألساتذة المدعويف وعمميـ في مؤسسات
التعميـ والتكويف العالييف.
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األوؿ  1434الموافق  30جانفي سنة 2013والذي يحػدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
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 وبمقتضى القرار الوزاري المشترؾ المؤرخ في  2فبراير سنة  ،2002الذي يحدد كيفيات التكفل بمصاريف النقلواإلقامة لألساتذة المدعويف المقيميف وغير المقيميف،
 وبموجب القرار رقـ  618المؤرخ في  8أكتوبر  2011والمتضمف إنشاء شيادة فوؽ التخصص في العموـالطبية.
يـقــــــرر
المادة األولى :تطبيقا ألحكاـ المادة األولى مف القرار  618المؤرخ في  8أكتوبر سنة  ،2011المذكور أعاله،
ينشأ طور دراسات طبية فوؽ التخصص في جراحة االستئصاؿ بالمنظار المتقدمة ويتوج بشيادة فوؽ
المادة

المادة
المادة

المادة

التخصص في جراحة االستئصاؿ بالمنظار المتقدمة.
 :2يشمل التكويف كل تخصصات الجراحة البطنية التي حققت تنمية واسعة في المجاالت التالية:
 جراحة المسارات الصفراوية ،
 جراحة القولوف المستقيـ ،
 جراحة البدانة،
 جراحة اإلرجاع المعدي لممريء،
 جراحة الكبد،
 جراحة البنكرياس،
 جراحة الغدة الكظرية .
 :3يجري التكويف عمى مستوى المؤسسة االستشفائية المتخصصة الجامعية بوىراف المرتبطة بكمية الطب
لجامعة وىراف.1
 :4يحدد الحجـ الساعي لمتكويف بثالث بمائة وأربعة وأربعوف ( )144ساعة توزع عمى ( )02سداسييف.
يشمل التعميـ تكوينا نظريا وتكوينا تطبيقيا .يتضمف الممحق المرفق بيذا القرار البرنامج البيداغوجي
المفصل لمتكويف (البرنامج متوفر عمى مستوى مديرية التكويف في الدكتوراه والتأىيل الجامعي).
 :5يتوج التكويف بامتحانيف:
 امتحاف نظري ،

 امتحاف تطبيقي يتـ مف خاللو فحص خمسة ( )05مرضى مف طرؼ المترشح.
يعمف ناجحا المترشحوف الحائزوف عمى عالمة تساوي عشرة مف عشريف ( )20/10أو تفوقيا في كل
االختباريف النظري والتطبيقي،
بالنسبة لممترشحيف الراسبيف عمييـ بإعادة إما االمتحاف الكتابي أو االمتحاف التطبيقي أو إعادة تكويف
جديد.
المادة  :6تعيف لجنة االمتحاف مف طرؼ المجنة البيداغوجية لمتكويف مع كمية الطب لجامعة وىراف ،1يتوج تقييـ
التكويف بشيادة فوؽ التخصص في جراحة االستئصاؿ بالمنظار المتقدمة تسمـ مف طرؼ كمية الطب

لجامعة وىراف.1
المادة  :7يكمف المسؤولوف البيداغوجيوف ،بالتنسيق مع كمية الطب لجامعة وىراف بالمياـ التالية:
 ضماف تنظيـ الدروس ( الرزنامة والمضموف ومتابعة التعميـ)،
 انتقاء ممفات الترشح،
 تحديد قائمة المترشحيف المسموح ليـ بالتسجيل في التكويف،
 ضماف تحديد مقاييس التكويف،
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 ضماف حسف سير التكويف ومتابعتو،
 ضماف تحضير االجتماعات الدورية الخاصة باإلشراؼ البيداغوجي والتنسيق بشأنو.
المادة  :8يضمف التنسيق بشأف التكويف لجنة بيداغوجية لفوؽ التخصص  ،يترأسيا األستاذ بوبكر دمحم بالمؤسسة
االستشفائية الجامعية بوىراف وتتشكل مف األساتذة اآلتية أسماؤىـ:
أوال – األساتذة الجزائريون :














األستاذ بوبكر دمحم ،رئيسا مصمحة كمية الطب لجامعة وىراف،1
األستاذ بشير بويجرة نور الديف ،كمية الطب لجامعة وىراف،1
األستاذ دمحم براىيـ فاروؽ ،كمية الطب لجامعة وىراف،1
األستاذ خميف جماؿ الديف ،كمية الطب لجامعة وىراف،1
األستاذ بف معروؼ نور الديف ،كمية الطب بجامعة بشار،
األستاذ حيرش العربي ،كمية الطب لجامعة وىراف،1
األستاذ سماعيل .أ،
األستاذ توحة  .س،
األستاذ بوعمقة.ع ،
األستاذ بحري،
األستاذ حدابي .ؾ،
األستاذ مراد .ؼ،
الدكتور عوفف .ف،

ثانيا – األساتذة األجانب:










األستاذ داغر.إ،
األستاذ نفرو .ؼ،
األستاذ غػفمي .ب،
األستاذ شويمعد.أ،
األستاذ بيمت.ب،
األستاذ فونس.س،
األستاذ بجوؿ .ي،
األستاذ بنيس.ي،
األستاذ برودىوـ.ـ.

المادة  :10تتكفل كمي الطب لجامعة وىراف 1بمصاريف نقل واقامة األساتذة المدعويف غير المقيميف واقامتيـ
طبقا لمتنظيـ المعموؿ بو.
المادة  :11يكمف كل مف السادة المدير العػاـ لمتعميـ والتكويف العػالييف ومدير جامعة وىراف ،1كل فيما يخصو،
بتنفيذ ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
حرر بالجزائر في  02ديسمبر 2014

وزير التعميم العالي والبحث العممي

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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قــــرار رقم  1146مؤرخ في  08ديسمبر ،2014يعدل ممحق القرار رقم  279المؤرخ في  01أكتوبر 2012

يتضمن تأىيل الماستر المفتوحة بعنوان السنة الجامعية  2015-2014بالمركز الجامعي بميمة

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 بمقتضى القانوف رقـ  05 -99المؤرخ في  18ذي الحجة عاـ  1419الموافق  4ابريل سنة  1999المتضمفالقانوف التوجييي لمتعميـ العالي ،المعدؿ والمتمـ،

 وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  154 -14المؤرخ في  05رجػب  1435الموافق  5مػايو سنة  2014والذييتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  204-08المؤرخ في  6رجب عاـ  1429الموافق  9يوليو سنة 2008المتضمف إنشاء مركز جامعي بميمة،
 وبمقتضى القػرار رقـ  279المؤرخ في  01أكتوبر سنة  2012المتضمف إنشاء المجنة الوطنية لمتأىيل وتشكيمتياوصالحياتيا وسيرىا،
يـقـــــرر
المادة األولى :ييدؼ ىذا القرار رقـ  279المؤرخ في  01أكتوبر سنة  2012المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة

بعنواف السنة الجامعية  2013-2012بالمركز الجامعي بميمة.
المادة  :2يعدؿ ممحق القرار رقـ  279المؤرخ في  01أكتوبر سنة  2012والمذكور أعاله ،عمى النحو التالي:
طبيعة

الميدان

الفـرع

التخصص

عموـ الطبيعة
والحياة

عموـ
بيولوجية

بيولوجيا تطبيقية ومحيط  :كيمياء حيوية ميكروبيولوجيا تطبيقية

بيولوجيا تطبيقية ومحيط :بيوتكنولوجيا وتحسيف النباتات

أ
أ
أ

بيولوجيا تطبيقية ومحيط  :تسيير وعمل النظـ البيئية المائية والغابية
.................................الباقي بدون تغيير.........................................
المادة  :3يكمف كل مف السادة المدير العػاـ لمتعميـ والتكويف العػالييف ومدير المركز الجامعي بميمة ،1كل فيما
يخصو  ،بتنفيذ ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

حرر بالجزائر في  08ديسمبر 2014

وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ دمحم مباركي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قــــرار رقم  1147مؤرخ في  08ديسمبر  ،2014يتضمن إنشاء شيادة
فوق التخصص في "تفحص دوبمر لألوعية"
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

 بمقتضى المرسوـ رقـ  215-71المؤرخ في  4رجب عاـ  ،1391الموافق  25غشت سنة  ،1971والمتضمفتنظيـ الدروس الطبية ،المعدؿ والمتمـ.
 وبمقتضى المرسوـ رقـ  216-71المؤرخ في  4رجب عاـ  ،1391الموافق  25غشت سنة  ،1971والمتضمفتنظيـ الدروس لمحصوؿ عمى دبموـ الصيدلي،
 وبمقتضى المرسوـ رقـ  218-71المؤرخ في  4رجب عاـ  ،1391الموافق  25غشت سنة  ،1971المعدؿوالمتمـ ،والمتضمف تنظيـ الدروس لمحصوؿ عمى شيادة جػراح األسناف،
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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 وبمقتضى المرسوـ رقـ  275-71المؤرخ في  15شواؿ عاـ  ،1391الموافق  3ديسمبر سنة ،1971والمتضمف إحداث شيادة الدروس الطبية الخاصة،
 وبمقتضى المرسوـ رقـ  200-74مؤرخ في  14رمضاف عاـ  1394الموافق أوؿ أكتوبر سنة 1974والمتضمف إنشاء شيادة دكتور في العموـ الطبية،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  211-84المؤرخ في  18أوت سنة  ، 1984الخاص بتنظيـ وسير جامعةوىراف  ،1المعدؿ والمتمـ،
 و بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  154-14المؤرخ في  05رجػب  1435الموافق  5مػايو سنة 2014والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  294-01المؤرخ في  13رجب عاـ  ،1422الموافق أوؿ أكتوبر سنة ،2001الذي يحدد شروط توظيف وممارسة األساتذة المشاركيف واألساتذة المدعويف وعمميـ في مؤسسات التعميـ
والتكويف العالييف.
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األوؿ  1434الموافق  30جانفي سنة 2013والذي يحػدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 وبمقتضى القرار الوزاري المشترؾ المؤرخ في  2فبراير سنة  ،2002الذي يحدد كيفيات التكفل بمصاريف النقلواإلقامة لألساتذة المدعويف المقيميف وغير المقيميف،
 وبموجب القرار رقـ  618المؤرخ في  8أكتوبر  2011والمتضمف إنشاء شيادة فوؽ التخصص في العموـالطبية.
يـقــــــرر
المادة األولى :تطبيقا ألحكاـ المادة األولى مف القرار  618المؤرخ في  8أكتوبر سنة  ،2011المذكور أعاله،
ينشأ طور دراسات طبية فوؽ التخصص في دوبمر لألوعية ويتوج بشيادة فوؽ التخصص في دوبمر

لألوعية.
المادة  :2يفتح التكويف لمحاصميف عمى شيادة في الطب العػاـ.
تتشكل دفعة التكويف مف عشريف ( )20مترشحا متخصصا.
المادة  :3يجري التعميـ عمى مستوى المؤسسة االستشفائية المتخصصة الجامعية بوىراف المرتبطة بكمية الطب

لجامعة وىراف.1
المادة  :4يحدد الحجـ الساعي لمتكويف بمائة واثنيف وتسعيف ( )192ساعة توزع عمى ثالث ( )03سداسيات.

يشمل التعميـ تكوينا يقدر بأربع وستيف( )64ساعة ،وتكوينا تطبيقيا .يتضمف الممحق المرفق بيذا القرار

البرنامج البيداغوجي المفصل لمتكويف (البرنامج متوفر عمى مستوى مديرية التكويف في الدكتوراه والتأىيل

الجامعي).
المادة  :5يتوج التكويف بامتحانيف:
 امتحاف نظري ،
 امتحاف تطبيقي يتـ مف خاللو فحص خمسة ( )05مرضى مف طرؼ المترشح.
يعمف ناجحا المترشحوف الحائزوف عمى عالمة تساوي عشر مف عشريف ( )20/10أو تفوقيا في كل
االختباريف النظري والتطبيقي،
بالنسبة لممترشحيف الراسبيف عمييـ بإعادة إما االمتحاف الكتابي أو االمتحاف التطبيقي أو إعادة تكويف
جديد.
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المادة
المادة

المادة
المادة

المادة
المادة

 :6تعيف لجنة االمتحاف مف طرؼ المجنة البيداغوجية لمتكويف مع كمية الطب لجامعة وىراف ،1يتوج تقييـ
التكويف بشيادة فوؽ التخصص في تفحص دوبمر لألوعية تسمـ مف طرؼ كمية الطب لجامعة وىراف.1
 :7يكمف المسؤولوف البيداغوجيوف  ،بالتنسيق مع كمية الطب لجامعة وىراف 1بالمياـ التالية :
 ضماف تنظيـ الدروس ( الرزنامة والمضموف ومتابعة التعميـ )،
 انتقاء ممفات الترشح،
 تحديد قائمة المترشحيف المسموح ليـ بالتسجيل في التكويف،
 ضماف تحديد مقاييس التكويف،
 ضماف حسف سير التكويف ومتابعتو،
 ضماف تحضير االجتماعات الدورية الخاصة باإلشراؼ البيداغوجي والتنسيق بشأنو.
 :8يمكف دعػوة األساتذة االستشفائييف الجامعييف األجانب األكفاء ،قصد تدعيـ القدرات الوطنية في
التكويف والتكفل الطبي ،وذلؾ بصفة أساتذة مدعويف غير مقيميف طبقا لمتنظيـ المعموؿ بو.
 :9يضمف التنسيق بشأف التكويف لجنة بيداغوجية لفوؽ التخصص ،يترأسيا األستاذ بوعياد دمحم نجيب
بالمؤسسة اإلستشفائية الجامعية بوىراف وتتشكل مف األساتذة اآلتية أسماؤىـ:
أوال – األساتذة الجزائريون:
 األستاذ بوعياد دمحم نجيب ،رئيسا مصمحة كمية الطب لجامعة وىراف،1
 األستاذ محمودي ،طب األشعة ،كمية الطب لجامعة وىراف،1
 األستاذ سكاؿ جراحة األوعية ،ساحة مورات،
 األستاذ بوزيدي ،أستاذ مساعد ،جراحة األوعية كمية الطب لجامعة وىراف،1
 الدكتور بشاوي مختص في طب القمب ،كمية الطب بجامعة وىراف،1
 الدكتور لماري ،كمية الطب لجامعة وىراف،1
ثانيا – األساتذة األجانب:
 الدكتور كمود فرنسشي ،مستشفى ساف جوزيف باريس ،فرنسا.
 :10تتكفل كمية الطب لجامعة وىراف 1بمصاريف نقل واقامة األساتذة المدعويف غير المقيميف واقامتيـ
طبقا لمتنظيـ المعموؿ بو.
 :11يكمف كل مف السادة المدير العػاـ لمتعميـ والتكويف العػالييف ومدير جامعة وىراف ،1كل فيما يخصو،
بتنفيذ ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
حرر بالجزائر في  08ديسمبر 2014

وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ دمحم مباركي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قــــرار رقم  1148مؤرخ في  08ديسمبر  ،2014يحدد قائمة لجنة االمتحانات لمحصول عمى شيادة الدراسات

الطبية المتخصصة في الطب والصيدلة وجراحة األسنان وتشكيمتيا ( دورة جانفي  -2015دورة أفريل )2015

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 بمقتضى المرسوـ رقـ  275-71المؤرخ في  15شواؿ عاـ  ،1391الموافق  3ديسمبر سنة  1971المتضمفإنشاء شيادة الدراسات الطبية الخاصة،
 وبمقتضى المرسوـ رقـ  492 -82المؤرخ في  18ديسمبر سنة  ، 1982الذي يحدد شروط االلتحاؽ وتنظيـالدراسات الطبية المتخصصة الخاصة باألطباء والصيدلييف وجراحي األسناف المقيميف،
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 وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  154 -14المؤرخ في  05رجػب  1435الموافق  5مػايو سنة  2014والذييتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  236-11المؤرخ في أوؿ شعباف عاـ  1432الموافق  03جويمية سنة ،2011المتضمف قانوف المقيـ في العموـ الطبية،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األوؿ  1434الموافق  30جانفي سنة 2013والذي يحػدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 وبمقتضى القرار رقـ  91المؤرخ في  26مارس  ،2012الذي يحدد قواعد تنظيـ وسير المجاف البيداغوجيةالجيوية لمتخصصات في العموـ الطبية والمجاف البيداغوجية الوطنية لمتخصصات في العموـ الطبية،
 وبموجب القرار رقـ  173المؤرخ في  24ماي سنة  ،2012الذي يتضمف إعادة تنظيـ تسمية تخصصات شيادةالدراسات الطبية الخاصة،
 وبموجب القرار رقـ  709المؤرخ في  6ديسمبر سنة  ،2010الذي يتضمف كيفيات تنظيـ الدراسات في طورالتكويف لنيل شيادة الدراسات الطبية المتخصصة وتقييميا والتدرج فييا.
يـقــــــــرر
المادة األولى  :تحدد قائمة لجاف االمتحانات لمحصوؿ عمى شيادة الدراسات الطبية المتخصصة وتشكيمتيا ( دورة

عادية مف  5جانفي  2015إلى  29جانفي  -2015دورة استدراكية مف  5أفريل  2015إلى 30
أفريل) ،طبقا لممحق ىذا القرار المتوفر عمى مستوى مديرية التكويف في الدكتوراه والتأىيل الجامعي.
المادة  :2يكمف كل مف السادة المدير العػاـ لمتعميـ والتكويف العػالييف بو ازرة التعميـ العالي والبحث العممي ورؤساء
مؤسسات التعميـ العالي المعنية ،كل فيما يخصو ،بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية
لمتعميـ العالي والبحث العممي.
حرر بالجزائر في  08ديسمبر 2014

وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ دمحم مباركي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قــــرار رقم  1149مؤرخ في  06ديسمبر  ،2014يتضمن فتح تخصص "تسيير فندقي واطعام"
شعبة "عموم التسيير" ميدان "عموم اقتصادية والتسيير وعموم تجارية" وتحديد برنامجو البيداغوجي
لنيل شيادة ليسانس مينية بالمدرسة العميا لمفندقة واإلطعام بالجزائر
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 بمقتضى القانوف رقـ  05 -99المؤرخ في  18ذي الحجة عاـ  1419الموافق  4ابريل سنة  1999المتضمفالقانوف التوجييي لمتعميـ العالي ،المعدؿ والمتمـ،

 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األوؿ  1434الموافق  30جانفي سنة 2013والذي يحػدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 وبمقتضى القػرار المؤرخ في  14جمادى الثانية عاـ  1429الموافق  18يونيو سنة  ،2008الذي يحدد شروطتسميـ رخصة إنشاء مؤسسة خاصة لمتكويف العالي،
 وبمقتضى المقرر رقـ  559المؤرخ في  06ديسمبر  2014والمتضمف رخصة إنشاء مؤسسة خاصة لمتكويفالعالي،
 وبناء عمى محضر لجنة خبراء البرنامج البيداغوجي بتاريخ  22أكتوبر 2014النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي

الثالثي

الرابع1024-

|

94

يـقــــــــرر
المادة األولى :تطبيقا المادة األولى مف المقرر رقـ  559المؤرخ في  06ديسمبر  ،2014والمشار إليو أعاله،

يفتح ابتداء مف الدخوؿ الجامعي  ،2015 -2014تخصص " تسيير فندقي واطعاـ "  ،شعبة " عموـ
التسيير" ،ميداف " عموـ اقتصادية والتسيير وعموـ تجارية " لنيل شيادة ليسانس مينية بالمدرسة العميا
لمفندقة واإلطعاـ بالجزائر.
المادة  :2يحدد البرنامج البيداغوجي لتخصص "تسيير فندقي واطعاـ" ،شعبة "عموـ التسيير" ،ميداف "عموـ
اقتصادية والتسيير وعموـ تجارية" وفقا لممحق ىذا القرار.
المادة  :3يكمف كل مف السادة المدير العػاـ لمتعميـ والتكويف العػالييف ومدير المدرسة العميا لمفندقة واإلطعاـ
بالجزائر ،كل فيما يخصو ،بتطبيق ىذا القرار الذي ينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث
العممي.
حرر بالجزائر في  08ديسمبر 2014

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ دمحم مباركي

ممحق القرار رقم  1149المؤرخ في  06ديسمبر  ،2014المتضمن فتح تخصص "تسيير فندقي واطعام"
شعبة "عموم التسيير" ميدان "عموم اقتصادية والتسيير وعموم تجارية" وتحديد برنامجو البيداغوجي
لنيل شيادة ليسانس مينية بالمدرسة العميا لمفندقة واإلطعام بالجزائر
السداسي األول
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السداسي الثاني

السداسي الثالث والرابع
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السداسي الخامس

السداسي السادس

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قــــرار رقم  1150مؤرخ في  8ديسمبر  2014يحدد إجراءات اإلشراف
المشترك عمى أطروحة الدكتوراه وكيفيات تنظيمو

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  154 -14المؤرخ في  05رجػب  1435الموافق  5مػايو سنة  2014والذييتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  254-98المؤرخ في  24ربيع الثاني عاـ  1418الموافق  17غشت سنة 1998والمتعمق بالتكويف في الدكتوراه وما بعد التدرج المتخصص والتأىيل الجامعي ،المعدؿ والمتمـ،
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 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  265-08المؤرخ في  17شعباف عاـ  1429الموافق  19غشت سنة 2008والمتضمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه،

 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األوؿ  1434الموافق  30جانفي سنة 2013والذي يحػدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،

 -وبمقتضى القػرار رقـ  201المؤرخ في  31أكتوبر  ،2005والمتضمف إجراء اإلشراؼ المشترؾ عمى األطروحة،

 وبمقتضى المقرر رقـ  191المؤرخ في  16جويمية  2012الذي يحدد كيفيات تنظيـ التكويف في الطور الثالثمف أجل الحصوؿ عمى شيادة الدكتوراه ،المعدؿ والمتمـ،

يـقــــــــرر
المادة األولى :ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد إجراءات اإلشراؼ المشترؾ عمى األطروحة وكيفيات تنظيمو ،بيف
مؤسستيف لمتعميـ العالي جزائرية وأخرى أجنبية.

المادة  :2يندرج إجراء تحضير أطروحة دكتو اره وفق صيغة اإلشراؾ المشترؾ ،في إطار التنظيـ المعموؿ بو،
ويرمي إلى إرساء وتطوير التبادؿ العممي بيف فرؽ البحث الجزائرية واألجنبية.

المادة  :3يباشر المترشح لتحضير أطروحة الدكتوراه وفق صيغة اإلشراؼ المشترؾ التسجيل في كل مف
المؤسستيف المعنيتيف.

يجب اف يتـ التسجيل خالؿ أحد السداسيات الثالث ( )3األولى مف التكويف.

المادة  :04يخضع المترشح لتحضير أطروحة الدكتوراه وفق صيغة اإلشراؼ المشترؾ لمراقبة ومسؤولية مديري
األطروحة في كل مف المؤسستيف.

يتوجب عمى كل مف مديري األطروحة ممارسة ميمتيما في اإلشراؼ كاممة.

المادة  : 5يحدد شروط التسجيل وتنظيـ مناقشة أطروحة الدكتوراه وفق صيغة اإلشراؼ المشترؾ التنظيـ المتعمق
بالتكويف في الدكتوراه ساري المفعوؿ.

المادة  :6يتـ اإلشراؼ المشترؾ في إطار اتفاقية تعاوف تربط المؤسستيف المعنيتيف.

يجسد اإلشراؼ المشترؾ باتفاقية خاصة بكل تكويف تحدد ما يتعمق بو مف كيفيات إدارية وبيداغوجية

ومالية عمى مستوى كل مؤسسة.

المادة  :7يخضع مشروع اتفاقية اإلشراؼ المشترؾ لمدراسة والمصادقة القبميتيف لممجمس العممي ،ويمضى مف
طرؼ طالب الدكتوراه والمسؤوليف المتعيديف باإلشراؼ عمى األطروحة وذلؾ قبل تقديمو لإلمضاء مف

طرؼ رئيس المؤسسة.

المادة  :8يخضع نشر نتائج البحث المشتركة بيف المخبريف واستغالليا وحمايتيا ألحكاـ اتفاقية التعاوف التي تربط
المؤسستيف.

المادة  :9تخضع األطروحة لمناقشة واحدة معترؼ بيا مف الطرفيف المعنييف ،وينبغي أف يكوف ىذا اإلجراء
منصوصا عميو ضمف أحكاـ اتفاقية اإلشراؼ المشترؾ التي تحدد مكاف إجراء المناقشة.
تمنح ،بقوة القانوف ،معادلة لشيادة الدكتوراه المحصمة في إطار اإلشراؼ المشترؾ.

المادة  :10تتشكل المجنة المشتركة لممناقشة ،والمعينة مف طرؼ المؤسستيف الشريكتيف ،بالتساوي مف ممثميف
عممييف لممؤسستيف .تتضمف الجنة ستة ( )06أعضاء مف بينيـ مدير األطروحة.
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المادة  :11تخضع كيفيات اإليداع واالستدالؿ والنسخ لمنصوص التنظيمية المتعمقة بالتكويف في الدكتوراه سارية
المفعوؿ.

المادة  :12تمغى أحكاـ القرار رقـ  201المؤرخ في  31أكتوبر  ،2005المذكور أعاله.

المادة  :13يكمف رؤساء مؤسسات التعميـ بتطبيق أحكاـ ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي
والبحث العممي.

حرر بالجزائر في  08ديسمبر 2014

وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ دمحم مباركي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قــ ارر رقم  1151مؤرخ في  08ديسمبر  ،2014يعدل ممحق القرار رقم  576المؤرخ في  23جويمية 2014
الذي يحدد برنامج التعميم التقاعدي المشترك لشيادات ليسانس ميدان "عـموم وتكنولوجيا"
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 بمقتضى القانوف رقـ  05 -99المؤرخ في  18ذي الحجة عاـ  1419الموافق  4ابريل سنة  1999المتضمفالقانوف التوجييي لمتعميـ العالي ،المعدؿ والمتمـ،
 وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  154-14المؤرخ في  05رجػب  1435الموافق  5مػايو سنة  2014والذييتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  208-01المؤرخ في  5رجب عاـ  1435الموافق  5مايو سنة  2001الذييحدد مياـ وسير اليياكل الجيوية والندوة الوطنية لمجامعات،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  279 -03المؤرخ في  24جمادي األولى عاـ  1422الموافق  23غشت سنة 2003الذي يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا ،المعدؿ والمتمـ،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  299 -05المؤرخ في  11رجب عاـ  1426الموافق  16غشت سنة 2005الذي يحدد مياـ المركز الجامعي والقواعد الخاصة بتنظيمو وسيره،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  265 -08المؤرخ في  17شعباف عاـ  1429الموافق  19غشت سنة 2008المتضمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الماستر وشيادة الدكتوراه،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األوؿ  1434الموافق  30جانفي سنة 2013والذي يحػدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 وبمقتضى القػرار رقـ  129المؤرخ في  4يونيو سنة  2005المتضمف إنشاء المجنة الوطنية لمتأىيل وتشكيمتياوصالحياتيا وسيرىا،
 وبمقتضى القػرار رقـ  75المؤرخ في  26مارس  2012المتضمف إنشاء تكويف  ،تنظيـ وسير المجنة البيداغوجيةالوطنية لمميداف،
 وبمقتضى القػرار رقـ  129المؤرخ في  6مارس  2013المتضمف إنشاء ندوة العمداء لكل ميداف ،وصالحياتياوسيرىا،
 وبمقتضى القػرار رقـ  576المؤرخ في  23جويمية  2014الذي يحدد برنامج التعميـ القاعدي المشترؾ شياداتليسانس ميداف "عموـ وتكنولوجيا".
يــــقـرر
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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المادة األولى :ييدؼ ىذا القرار إلى تعديل ممحق القرار رقـ  576المؤرخ في  23جويمية  ،2014المذكور أعاله،

الذي يحدد برنامج التعميـ القاعدي المشترؾ لشيادات ليسانس ميداف " عموـ وتكنولوجيا" ،وفقا لممحق
ىذا القرار.
المادة  :2يكػمف المديػر العػاـ لمتعػميـ والتكويف العػالييػف رؤساء مؤسسات التعميـ والتكويف العالييف ،كل فيما
يخصو ،بتنفيذ ىذا القػرار الذي ينشػر ىذا القػرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
حرر بالجزائر في  08ديسمبر 2014

وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ دمحم مباركي
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ممحق :برنامج التعميم القاعدي المشترك
لشيادة الميسانس ميدان " عموم وتكنولوجيا"

السداسي األول

األرصدة

المعامل

وحدات التعميم

المواد

الحجم الساعي االسبوعي
أعمال

أعمال

الحجم الساعي
السداسي

نوع التقييم
أخرى*

مراقبة

رياضيات 1

6

3

 3سا  1 00سا 30

 67سا 30

 82سا 30

X

X

األرصدة18 :
المعامل 9 :

فيزياء 1

6

3

 3سا  1 00سا 30

 67سا 30

 82سا 30

X

X

بنية المادة

6

3

 3سا  1 00سا 30

 67سا 30

 82سا 30

X

X

وحدة تعميم منيجية
الرمز  :و ت م 1.1

أعمال تطبيقية فيزياء 1

المعامل5 :

منيجية الكتابة

وحدة التعميم أساسية

الرمز :و ت أ س 1.1

األرصدة 9:

وحدة تعميم استكشافية
الرمز :و ت إ س 1.1
األرصدة1 :
المعامل 1:
وحدة تعميم أفقية
الرمز :و ت ا ف 1.1
األرصدة 2 :
المعامل2 :

العنوان

إعالم آلي 1

أعمال تطبيقية كيمياء 1

4
2
2
1

2
1
1
1

مين في العموم
والتكنولوجيا 1

1

1

لغة أجنبية  ( 1فرنسية
و /أو إنجميزية

2

2

مجموع السداسي األول

* عمل إضافي عن طريق التشاور (  15أسبوعا )

دروس

موجية

 1سا 30

تطبيقية

 1سا 30

 45سا 00

 1سا 30

 22سا 30

 1سا 3

 1سا 00

( 15أسبوعا)

 1سا 30

 3سا 00

 22سا 30
 15سا 00

 55سا 00
 27سا 30
 27سا 30
 10سا 00

 22سا 30

 2سا 30

 45سا 00

 5سا 00

مستمرة

X
X
X

امتحان

X

X

X

X

 16 17 30سا  4 00سا  4 30سا  375 30سا  375 00سا 00

السداسي الثاني

الرمز :و ت أ س 2.1
األرصدة18 :
المعامل 9 :

العنوان

دروس

أعمال

موجية

أعمال

تطبيقية

السداسي
( 15أسبوعا)

أخرى*

مراقبة

مستمرة

امتحان

رياضيات 2

6

3

 3سا  1 00سا 30

 67سا 30

 82سا 30

X

X

فيزياء 2

6

3

 3سا  1 00سا 30

 67سا 30

 82سا 30

X

X

ديناميكا حرارية

6

3

 3سا  1 00سا 30

 67سا 30

 82سا 30

X

X

إعالم آلي 2

4

2

 1سا 30

 1سا  45 30سا 00

 55سا 00

X

X

2

1

 1سا  22 30سا 30

 27سا 30

X

وحدة تعميم منيجية
الرمز :و ت م 2.1

أعمال تطبيقية فيزياء 2

المعامل5 :

منيجية العرض

األرصدة 9:

األرصدة

وحدة التعميم أساسية

المعامل

وحدات التعميم

المواد

الحجم الساعي االسبوعي

الحجم الساعي

نوع التقييم

أعمال تطبيقية كيمياء 2
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2
1

1
1

 1سا 00

 1سا 3

 22سا 30
 15سا 00

 27سا 30
 10سا 00
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وحدة تعميم استكشافية
الرمز :و ت إ س 2.1
األرصدة1 :
المعامل1:

وحدة تعميم أفقية
الرمز :و ت ا ف 1.1
األرصدة 2 :
المعامل2 :

مين في العموم

1

والتكنولوجيا 2

لغة أجنبية  ( 2فرنسية
و /أو إنجميزية

مجموع السداسي األول

* عمل إضافي عن طريق التشاور ( 15أسبوعا)

2

1

2

 22سا 30

 1سا 30

 45سا 00

 3سا 00

 2سا 30

X

 5سا 00

X

 16 17 30سا  4 00سا  4 30سا  375 30سا  375 00سا 00

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قــــرار رقم  1152مؤرخ في  08ديسمبر ،2014يعـدل القـرار رقم  407المؤرخ في  25مايو2014
الذي يحدد القائمة االسمية أعضاء المجمس العممي لكمية العموم اإلنسانية واالجتماعية لجامعة بسكرة
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  154 -14المؤرخ في  05رجػب  1435الموافق  5مػايو سنة  2014والذييتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  279 -03المؤرخ في  24جػمادى الثانية عاـ  1424الموافق  23غشت سنة 2003يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا السيما المادة  44منو  ،المعدؿ والمتمـ،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  219 -98المؤرخ في  13ربيع األوؿ عاـ  1419الموافق  7يوليو سنة 1998والمتضمف إنشاء جامعة بسكرة ،المعدؿ والمتمـ،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األوؿ  1434الموافق  30جانفي سنة 2013والذي يحػدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 وبمقتضى القػرار رقـ  407المؤرخ في  25مايو  2014الذي يحدد القائمة االسمية أعضاء اجتماع المجمسالعممي لكمية العموـ اإلنسانية واالجتماعية.
يــقـــرر
المادة األولى :يعػدؿ الجدوؿ الممحق بالقػرار رقـ  407المؤرخ في  25مايو  2014والمذكور أعاله ،كما ىو
محدد في الجدوؿ الممحق ليذا القػرار.
المادة  :2ينشػر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
حرر بالجزائر في  08ديسمبر 2014

وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ دمحم مباركي

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

االسم والمقب

دبمة عبد العالي
برقوؽ عبد الرحمف
جابر نصر الديف
قاسمي شوقي
رابحي إسماعيل
ميسوـ بمقاسـ

النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي

ممحق بالقـرار يتضمن أعضاء المجمس العـممي
الصفة

رئيس المجمس العميـ لكمية العموـ اإلنسانية واالجتماعية
عػميد الكمية
نائب العميد المكمف بالبيداغوجيا
نائب العميد المكمف لما بعد التدرج
رئيس قسـ العموـ االجتماعية
رئيس قسـ العموـ اإلنسانية
الثالثي
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إبراىيمي الطاىر
آجقو عػمي
حػميدي سامية
جػوادي يوسف
بوعافية السعيد
داود جفػافمة
رممي بوزيد
حسػاف الجيالني
زمػاـ نور الديف
بمقاسـ بوذيبة

رئيس المجنة العممية لقسـ العموـ االجتماعية
رئيس المجنة العممية لقسـ العموـ اإلنسانية
ممثل األساتذة المحاضريف قسـ " أ " لقسـ العموـ االجتماعية
ممثل األساتذة المساعديف قسـ " أ " لمكمية
ممثل األساتذة المحاضريف قسـ "أ " لقسـ العموـ اإلنسانية
ممثل األساتذة المحاضريف قسـ "أ " لقسـ العموـ اإلنسانية
ممثل األساتذة المساعديف قسـ " أ " لمكمية
مدير مخبر البحث
مدير مخبر البحث
محافظة مكتبة الكمية

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قــــرار رقم  1153مؤرخ في  08ديسمبر ،2014يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
لقسم العموم اإل نسانية لكمية العموم اإلنسانية واالجتماعية بجامعة بسكرة
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  154 -14المؤرخ في  05رجػب  1435الموافق  5مػايو سنة  2014والذييتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ 279 -03المؤرخ في  24جػمادى الثانية عاـ  1424الموافق  23غشت سنة 2003يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا السيما المادة  48منو ،المعدؿ والمتمـ،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  219 -98المؤرخ في  13ربيع األوؿ عاـ  1419الموافق  7يوليو سنة 1998والمتضمف إنشاء جامعة بسكرة ،المعدؿ والمتمـ،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األوؿ  1434الموافق  30جانفي سنة 2013والذي يحػدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 وبناء عمى محضر المجنة العػممية لقسـ العػموـ اإلنسانية بػتاريخ  9جانفي .2014يــقــــرر

المادة األولى :تطبيقا أحكاـ المػادة  48مف المرسػوـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ
 1424الموافق  23غشت سنة  ،2003المعدؿ والمتمـ والمذكور أعاله ،ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد
القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ العموـ اإلنسانية لكمية العموـ اإلنسانية واالجتماعية
بجامعة بسكرة.
المادة  :2تحػدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العػممية لقسـ العموـ اإلنسانية لكمية العػموـ اإلنسانية واالجتماعػية

بػجامعة بسكرة بالجدوؿ الممحق بيذا القرار.
المادة  :3يكػمف المديػر العػاـ لمتعػميـ والتكويف العػالييػف ومدير جامعة بسكرة كل فيما يخصو ،بتنفيذ ىذا القػرار
الذي سينشػر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي

حرر بالجزائر في  08ديسمبر 2014

وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ دمحم مباركي

الثالثي
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االسم والمقب

عػمي آجػقو
ميسػوـ بمقاسـ
سامية جػفاؿ
داود جفافمة
السعيد بوعافية
نصر الديف مصمودي
إبراىيمي الطاىر
فػريح لخميسي

ممحق بالقـرار يتضمن أعضاء المجنـة العـممية
الصفة

رئيس المجنة العػممية لعموـ اإلنسانية
رئيس قسـ العموـ اإلنسانية
أستاذ محاضر قسـ " أ "
أستاذ محاضر قسـ " أ "
أستاذ محاضر قسـ " ب "
أستاذ مساعد قسـ " أ "
أستاذ مساعد قسـ " أ "
رئيس المجنة العممية لقسـ العموـ اإلنسانية

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قــــرار رقم  1154مؤرخ في  08ديسمبر ،2014يعـدل القـرار رقم  350المؤرخ في  07جـوان 2014
الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لجامعة بسكرة.

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  154 -14المؤرخ في  05رجػب  1435الموافق  5مػايو سنة  2014والمتضمفتعييف أعضاء الحكومة،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  279 -03المؤرخ في  24جػمادى الثانية عاـ  1424الموافق  23غشت سنة 2003يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا السيما الفصل األوؿ منو ،المعدؿ والمتمـ،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  219 -98المؤرخ في  13ربيع األوؿ عاـ  1419الموافق  7يوليو سنة ،1998والمتضمف إنشاء جامعة بسكرة ،المعدؿ والمتمـ،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األوؿ  1434الموافق  30جانفي سنة 2013والذي يحػدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 وبمقتضى القػرار رقـ  350المؤرخ في  07جػواف  2014الذي يحدد القائمة االسمية أعضاء اجتماع المجمسالعممي لجامعة بسكرة.
يــقـــــرر
المادة األولى :يعػدؿ الجدوؿ الممحق بالقػرار رقـ  350المؤرخ في  07جواف  2014والمذكور أعاله ،كما ىو
محدد في الجدوؿ الممحق ليذا القػرار.
المادة  :02ينشػر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
حرر بالجزائر في  08ديسمبر 2014

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

االسم والمقب
سالطنية بمقاسـ
مػزردي إبراىيـ
شػالة عبد الواحد
قتالة عبد الحميد

وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ دمحم مباركي

ممحق بالقـرار يتضمن أعضاء المجمس العـممي

الصفة
مدير الجامعة  ،رئيس المجمس العممي لمجامعة
نائب مدير الجامعة لمعالقات الخارجية والتعاوف والتنشيط واالتصاؿ والتظاىرات العممية
نائب مدير الجامعة لمتكويف العالي في الطوريف األوؿ والثاني والتكويف المتواصل
والشيادات وكذا التكويف العالي في التدرج
نائب مدير الجامعة لمتكويف العالي في الطوريف الثالث والتأىيل الجامعي والبحث العممي
وكذا التكويف العالي فيما بعد التدرج

النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي

الثالثي

الرابع1024-

|

103

دبيمو عبد الرزاؽ
مفقودة صالح
مالس مكي
فػرحي عبد هللا
بف بريكة عبد الوىاب
عػزري الزيف
برقوؽ عبد الرحماف
بوعػروري جعفر
جماؿ عساسي
سرايري كماؿ
لشيب حورية
بمعيدي صالح
دخػية عبد الوىاب
داودي الطيب
دبمة عػبد العػالي
مػزروع السعيد
دبػابش مػحمود
بػوزياف دمحم توفيق
عػمر فػرحاتي
جػموؿ شيتور
كػزار عػقبة
أحمد مغػزي
تبرماسيف عبد الرحماف
فػورار ادمحم بف لخضر
خػوني رابح
حػامد نور الديف
آجػقو عػمي
ابراىيمي الطاىر
دشػري حميد
فػنوش نصير

نائب مدير الجامعة لمتنمية واالستشراؼ والتوجيو
عميد كمية اآلداب والمغات
عميد كمية العػموـ والتكنولوجيا
عميد كمية العػموـ الدقيقة وعموـ الطبيعة والحياة
عميد كمية العػموـ االقتصادية والتجارية وعموـ التسيير
عميد كمية الحقوؽ والعموـ السياسية
عميد كمية العموـ االجتماعية واإلنسانية
مدير معيد عموـ وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية
المحافع الرئيسي لممكتبة المركزية
رئيس المجمس العممي لكمية العموـ والتكنولوجيا
رئيسة المجمس العممي لكمية الحقوؽ والعموـ السياسية
رئيس المجمس العممي لكمية العموـ الدقيقة وعػموـ الطبيعة والحياة
رئيس المجمس العممي لكمية اآلداب والمغات
رئيس المجمس العممي لكمية العموـ االقتصادية والتجارية وعػموـ التسيير
رئيس المجمس العممي لكمية العموـ االجتماعية واإلنسانية
رئيس المجمس العممي لمعيد عػموـ وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية
ممثل عف األساتذة مف صنف األستاذية لكمية العموـ والتكنولوجيا
ممثل عف األساتذة مف صنف األستاذية لكمية العموـ والتكنولوجيا
ممثل عف األساتذة مف صنف األستاذية لكمية الحقوؽ والعموـ السياسية
ممثل عف األساتذة مف صنف األستاذية لكمية الحقوؽ والعموـ السياسية
ممثل عف األساتذة مف صنف األستاذية لكمية العموـ الطبيعة والحياة
ممثل عف األساتذة مف صنف األستاذية لكمية العموـ الطبيعة والحياة
ممثل عف األساتذة مف صنف األستاذية لكمية اآلداب والمغات
ممثل عف األساتذة مف صنف األستاذية لكمية اآلداب والمغات
ممثل عف األساتذة مف صنف األستاذية لكمية االقتصادية والتجارية وعػموـ التسيير
ممثل عف األساتذة مف صنف األستاذية لكمية االقتصادية والتجارية وعػموـ التسيير
ممثل عف األساتذة مف صنف األستاذية لكمية االجتماعية واإلنسانية
ممثل عف األساتذة مف صنف األستاذية لكمية االجتماعية واإلنسانية
ممثل عف األساتذة مف صنف األستاذية لمعيد عػموـ وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية
ممثل عف األساتذة مف صنف األستاذية لمعيد عػموـ وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قــــرار رقم  1155مؤرخ في  08ديسمبر ،2014يحدد القائمة االسمية ألعضاء
المجمس العممي لمعـيـد عـموم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية لجامعة بسكرة

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  154 -14المؤرخ في  05رجػب  1435الموافق  5مػايو سنة  2014والمتضمفتعييف أعضاء الحكومة،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ 279 -03المؤرخ في  24جػمادى الثانية عاـ  1424الموافق  23غشت سنة 2003يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا السيما المادة  67منو ،المعدؿ والمتمـ،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  219 -98المؤرخ في  13ربيع األوؿ عاـ  1419الموافق  7يوليو سنة 1998والمتضمف إنشاء جامعة بسكرة ،المعدؿ والمتمـ،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األوؿ  1434الموافق  30جانفي سنة 2013والذي يحػدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي

الثالثي
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 وبناء عمى محػضر اجتماع المجمس العممي لمعيػد عػموـ وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية بتاريخ 22سبتمبر .2014
يــقــــــــرر
المادة األولى :تطبيقا أحكاـ المػادة  67مف المرسػوـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ
 1424الموافق  23غشت سنة  ،2003المعدؿ والمتمـ والمذكور أعاله ،ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد
القائمة اإلسمية ألعضاء المجمس العممي لمعيػد عػموـ وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية بجامعة
بسكرة.
المادة  :2تحػدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لمعيػد عػموـ وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية
بجامعة بسكرة بالجدوؿ الممحق بيذا القرار.
المادة  :3يكػمف المديػر العػاـ لمتعػميـ والتكويف العػالييػف ومدير جامعة بسكرة ،كل فيما يخصو ،بتنفيذ ىذا القػرار
الذي سينشػر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

االسم والمقب
مػزروع السعيد
بوعػروري جعفر
مػراد خميل
بزيػو سميـ
شتيوي عبد المالؾ
فضل قيس
طيبي أحمد
فنػوش نصير
بف عػميروش سميماف
مػزروع السعيد
عػثماني عبد القادر
دشػري حميد
لزنؾ أحمد

حرر بالجزائر في  08ديسمبر 2014

وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ دمحم مباركي

ممحق بالقـرار يتضمن أعضاء المجمس العـممي
الصفة
رئيس المجمس العممي لمعيد عػموـ وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية
مدير المعيد عموـ وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية
نائب مدير المعيد لمبيداغوجيا
نائب مدير المعيد لما بعد التدرج
رئيس قسـ اإلدارة والتسيير الرياضي
رئيس قسـ التدريب الرياضي
رئيس قسـ التربية الحركية
ممثل عف األساتذة مصف األستاذية عف قسـ التربية الحركية
ممثل عف األساتذة مصف األستاذية عف قسـ التربية الحركية
ممثل عف األساتذة مصف األستاذية عف قسـ اإلدارة والتسيير الرياضي
ممثل عف األساتذة مصف األستاذية عف قسـ اإلدارة والتسيير الرياضي
ممثل عف األساتذة مصف األستاذية عف قسـ التدريب الرياضي
ممثل األساتذة المساعديف قسـ " أ " لممعيد

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قــــرار رقم  1156مؤرخ في  08ديسمبر ،2014يعـدل القـرار رقم  731المؤرخ في  06أوت 2014
الذي يحدد القائمة االسمية المتضمن فتح مسابقة عمى أساس االختبارات
من أجل االلتحاق برتبة أستاذ مساعد استشفائي جامعي
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  154 -14المؤرخ في  05رجػب  1435الموافق  5مػايو سنة  2014والمتضمفتعييف أعضاء الحكومة،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  129 -08المؤرخ  129 -08المؤرخ في  27ربيع الثاني عاـ  1429الموافق 3مػايو سنة  ،2008المتضمف القانوف األساسي الخاص باألستاذ الباحث االستشفائي الجامعي،
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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 وبناء عمى القرار الوزاري رقـ  731المؤرخ في  06أوت  2014المتضمف فتح مسابقة عمى أساس االختباراتمف أجل االلتحاؽ برتبة أستاذ مساعد استشفائي جامعي ،المعدؿ والمتمـ،
 وبعد التشاور مع السيد وزير الصحة والسكاف واصالح المستشفيات.يـــقـــــــرر
المادة األولى :ييدؼ ىذا القرار إلى تعديل وتتميـ ممحق القرار الوزاري رقـ  731المؤرخ في  06أوت 2014
المذكور أعاله كما يمي:
 المؤسسة اإلستشفائية المتخصصة في طب األطفاؿ "مستشفى طب األطفاؿ كناستاؿ وىراف":
 حذؼ منصب واحد ( )01في تخصص جراحة المسالؾ البولية ) .(Chirurgie Urologique
 فتح منصب واحد ( )01في تخصص جراحة األطفاؿ ()Chirurgie Pédiatrique
()Sec. Chirurgie Urologique
المادة  :2ينشػر ىذا القػرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
حرر بالجزائر في  08ديسمبر 2014

وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ دمحم مباركي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قــــرار رقم  1164مؤرخ في  10ديسمبر  ،2014يعدل القرار رقم  692المؤرخ في  24سبتمبر 2013
السنة الجامعية  2014-2013بجامعة تممسان
المتضمن تأىيل الّميسانس المفتوحة بعنوان ّ
ّ

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضمف
 بمقتضى القانوف رقـ  05-99المؤرخ في  18ذي الحجة عاـ  1419الموافق  4أبريل سنة 1999ّ
المتمـ،
القانوف التوجييي لمتعميـ العالي،
ّ
المعدؿ و ّ
المؤرخ في  5رجب عاـ  1435الموافق  5مايو سنة 2014
 وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ 154-14ّ
المتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  138-89المؤرخ في  29ذي الحجة عاـ  1409الموافق أوؿ غشت سنةالمتمـ،
المتضمف إنشاء جامعة تممساف،
1989
ّ
المعدؿ و ّ
ّ
السنة الجامعية
لمؤرخ في  24سبتمبر 2013
 وبمقتضى القرار رقـ  692ا ّالمتضمف تأىيل المفتوحة بعنواف ّ
ّ
 2014-2013بجامعة تممساف.
يقــــــــــــــرر
المتضمف
المؤرخ في  24سبتمبر 2013
المادة األولى :ييدؼ ىذا القرار إلى تعديل ممحق القرار رقـ 692
ّ
ّ

السنة الجامعية  2014-2013بجامعة تممساف.
تأىيل الّميسانس المفتوحة بعنواف ّ
يعدؿ ممحق القرار رقـ  692المؤرخ في  24سبتمبر  2013والمذكورة أعاله ،عمى النحو التالي:
المادة ّ :2
الميدان

عموم وتكنولوجيا

الفرع

ىندسة صناعية

التخصص

إنتاجية آليــــة

طبيعة
أ

".................................والباقي بدون تغيير"...............................
يخصو بتطبيق ىذا القرار
المادة  :3يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة تممسافّ ،
كل ففيما ّ
الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
اّلذي ينشر في النشرة ّ
حرر بالجزائر في  10ديسمبر 2014

وزير التعميم العالي والبحث العممي

ــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ ــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ ـ

النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي

األستاذ دمحم مباركي
الثالثي
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قــــرار رقم  1165مؤرخ في 10ديسمبر  ،2014يتضمن تأىيل المدرسة الوطنية العميا لألشغال
العمومية لمتكوين لمحصول عمى شيادة الدكتوراه وتنظيم التأىيل الجامعي ومنحو
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 بمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  254-98المؤرخ في  24ربيع الثاني سنة  1419الموافق  17غشت سنةالمتمـ ،السيما
 ،1998المتعمق بالتكويف في الدكتوراه وما بعد التدرج المتخصص والتأىيل الجامعي،
ّ
المعدؿ و ّ
المادتيف  9و  113منو،
 بمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  500-05المؤرخ في  27ذي القعدة عاـ  1426الموافق  29ديسمبر سنة ،2005اّلذي يحدد مياـ المدرسة خارج الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا،
 بمقتضى المرسوـ التنفيذي  218-08المؤرخ في  11رجب عاـ  1429الموافق  14يوليو سنة  ،2008يتضمفتحويل المدرسة الوطنية لألشغاؿ العمومية إلى مدرسة خارج الجامعة،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة ،2013يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
يقــــــــــــــرر
المؤرخ في  17غشت سنة
المادة األولى :تطبيقا ألحكاـ المادتيف  9و 113مف المرسوـ التنفيذي رقـ 254-98
ّ
المتمـ ،المذكور أعاله ،ييدؼ ىذا القرار إلى تأىيل المدرسة الوطنية العميا لألشغاؿ
،1998
ّ
المعدؿ و ّ
العمومية لمتكويف لمحصوؿ عمى شيادة الدكتوراه وتنظيـ التأىيل الجامعي ومنحو.
المادة  :2تحدد قائمة التخصصات المفتوحة لمتأىيل الجامعي في ممحق ىذا القرار.
لمادة  :3يبقى التأىيل الممنوح بموجب ىذا القرار ساري المفعوؿ لمدة أربع ( )04سنوات ابتداء مف تاريخ
إمضائو ،مع التقيد بأحكاـ المادتيف  12و 115مف المرسوـ التنفيذي رقـ  254-98المؤرخ في 17
غشت  1998المذكور أعاله.
كل فيما
المادة  :4يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير المدرسة الوطنية العميا لألشغاؿ العموميةّ ،
يخصو ،بتنفيذ ىذا القرار.
الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
المادة  :5ينشر ىذا القرار في ّ
النشرة ّ
حرر بالجزائر في  10ديسمبر 2014

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ دمحم مباركي

ممحق بالقرار رقم  1165المؤرخ في  10ديسمبر 2014
يحدد قائمة التخصصات المفتوحة لمتأىيل الجامعي
المدرسة الوطنية العميا لألشغال العمومية

ىندسة مدنيةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قــــرار رقم  1166مؤرخ في  10ديسمبر  ،2014يتضمن تأىيل جامعة أم البواقي
الدكتو اره وتنظيم التأىيل الجامعي ومنحو
لم ّتكوين لمحصول عمى شيادة ّ

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 بمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  254-98المؤرخ في  24ربيع الثاني سنة  1419الموافق  17غشت سنةالمتمـ ،السيما
 ،1998المتعمق بالتكويف في الدكتوراه وما بعد التدرج المتخصص والتأىيل الجامعي،
ّ
المعدؿ و ّ
المادتيف  9و 113منو،
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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 بمقتضى المرسوـ التنفيذي  279-03المؤرخ في  24جمادى الثاني عاـ  1424الموافق  23غشت سنة 2003المتمـ،
المحدد لممياـ والقواعد الخاصة بتنظيـ وسير الجامعة،
ّ
المعدؿ و ّ
محرـ عاـ  1430الموافق  4يناير  ،2009يتضمف
 بمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  06-09المؤرخ في ّ 7المتمـ،
إنشاء جامعة أـ البواقي،
ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة ،2013يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
يقــــــــــــــرر
المؤرخ في  17غشت سنة
المادة األولى :تطبيقا ألحكاـ المادتيف  9و 113مف المرسوـ التنفيذي رقـ 254-98
ّ
المادة
المادة

المادة
المادة

المتمـ ،المذكور أعاله ،ييدؼ ىذا القرار إلى تأىيل جامعة أـ البواقي لمتكويف لمحصوؿ
،1998
ّ
المعدؿ و ّ
عمى شيادة الدكتوراه وتنظيـ التأىيل الجامعي.
 :2تحدد قائمة التخصصات المفتوحة لمتأىيل الجامعي في ممحق ىذا القرار.
 :3يبقى التأىيل الممنوح بموجب ىذا القرار ساري المفعوؿ لمدة أربع ( )04سنوات ابتداء مف تاريخ
إمضائو ،مع التقيد بأحكاـ المادتيف  12و 115مف المرسوـ التنفيذي رقـ  254-98المؤرخ في 17
غشت  1998المذكور أعاله.
كل فيما يخصو ،بتنفيذ ىذا
 :4يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة أـ البواقيّ ،
القرار.
الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
 :5ينشر ىذا القرار في ّ
النشرة ّ
حرر بالجزائر في  10ديسمبر 2014

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

وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ دمحم مباركي

ممحق بالقرار رقم  1166المؤرخ في  10ديسمبر 2014
يحدد قائمة التخصصات المفتوحة لمتأىيل الجامعي
جامعة أم البواقي

تسيير التقنيات الحضرية.ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قــــرار رقم  1167مؤرخ في  10ديسمبر  ،2014يتضمن تأىيل جامعة تبسة
الدكتوراه وتنظيم التأىيل الجامعي ومنحو
لم ّتكوين لمحصول عمى شيادة ّ

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 بمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  254-98المؤرخ في  24ربيع الثاني سنة  1419الموافق  17غشت سنةالمتمـ ،السيما
 ،1998المتعمق بالتكويف في الدكتوراه وما بعد التدرج المتخصص والتأىيل الجامعي،
ّ
المعدؿ و ّ
المادتيف  9و  113منو،
 بمقتضى المرسوـ التنفيذي  279-03المؤرخ في  24جمادى الثاني عاـ  1424الموافق  23غشت سنة 2003المتمـ،
المحدد لممياـ والقواعد الخاصة بتنظيـ وسير الجامعة،
ّ
المعدؿ و ّ
محرـ عاـ  1430الموافق  4يناير  ،2009يتضمف
 بمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  08-09المؤرخ في ّ 7إنشاء جامعة تبسة،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة ،2013يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
يقــــــــــــــرر
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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المادة

المادة
المادة

المادة
المادة

المؤرخ في  17غشت سنة
األولى :تطبيقا ألحكاـ المادتيف  9و 113مف المرسوـ التنفيذي رقـ 254-98
ّ
المتمـ ،المذكور أعاله ،ييدؼ ىذا القرار إلى تأىيل جامعة تبسة لمتكويف لمحصوؿ
،1998
ّ
المعدؿ و ّ
عمى شيادة الدكتوراه وتنظيـ التأىيل الجامعي.
 :2تحدد قائمة التخصصات المفتوحة لمتأىيل الجامعي في ممحق ىذا القرار.
 :3يبقى التأىيل الممنوح بموجب ىذا القرار ساري المفعوؿ لمدة أربع ( )04سنوات ابتداء مف تاريخ
إمضائو ،مع التقيد بأحكاـ المادتيف  12و 115مف المرسوـ التنفيذي رقـ  254-98المؤرخ في 17
أوت  1998المذكور أعاله.
كل فيما يخصو ،بتنفيذ ىذا القرار.
 :4يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة تبسةّ ،
الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
 :5ينشر ىذا القرار في ّ
النشرة ّ
حرر بالجزائر في  10ديسمبر 2014

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ دمحم مباركي

ممحق بالقرار رقم  1167المؤرخ في  10ديسمبر 2014
يحدد قائمة التخصصات المفتوحة لمتأىيل الجامعي
جامعة تبســــة:

 الجيولوجيا، الكيمياء، الفيزياء.ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قــــرار رقم  1168مؤرخ في  10ديسمبر  ،2014يتضمن تأىيل جامعة معسكر
الدكتوراه وتنظيم التأىيل الجامعي ومنحو
لم ّتكوين لمحصول عمى شيادة ّ
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 بمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  254-98المؤرخ في  24ربيع الثاني سنة  1419الموافق  17غشت سنةالمتمـ ،السيما
 ،1998المتعمق بالتكويف في الدكتوراه وما بعد التدرج المتخصص والتأىيل الجامعي،
ّ
المعدؿ و ّ
المادتيف  9و  113منو،
 بمقتضى المرسوـ التنفيذي  279-03المؤرخ في  24جمادى الثاني عاـ  1424الموافق  23غشت سنة 2003المتمـ،
المحدد لممياـ والقواعد الخاصة بتنظيـ وسير الجامعة،
ّ
المعدؿ و ّ
محرـ عاـ  1430الموافق  4يناير  ،2009يتضمف
 بمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  12-09المؤرخ في ّ 7إنشاء جامعة معسكر،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة ،2013يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
يقــــــــــــــرر
المؤرخ في  17غشت سنة
المادة األولى :تطبيقا ألحكاـ المادتيف  9و 113مف المرسوـ التنفيذي رقـ 254-98
ّ

المتمـ ،المذكور أعاله ،ييدؼ ىذا القرار إلى تأىيل جامعة معسكر لمتكويف
،1998
ّ
المعدؿ و ّ
لمحصوؿ عمى شيادة الدكتوراه وتنظيـ التأىيل الجامعي ومنحو.
المادة  :2تحدد قائمة التخصصات المفتوحة لمتأىيل الجامعي في ممحق ىذا القرار.
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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المادة  :3يبقى التأىيل الممنوح بموجب ىذا القرار ساري المفعوؿ لمدة أربع ( )04سنوات ابتداء مف تاريخ
إمضائو ،مع التقيد بأحكاـ المادتيف  12و 115مف المرسوـ التنفيذي رقـ  254-98المؤرخ في 17
أوت  1998المذكور أعاله.
كل فيما يخصو ،بتنفيذ ىذا القرار.
المادة  :4يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة معسكرّ ،
الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
المادة  :5ينشر ىذا القرار في ّ
النشرة ّ
حرر بالجزائر في  10ديسمبر 2014

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ دمحم مباركي

ممحق بالقرار رقم  1168المؤرخ في  10ديسمبر 2014
يحدد قائمة التخصصات المفتوحة لمتأىيل الجامعي
جامعة معسكر:

 الكيمياء،ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قــــرار رقم  1169مؤرخ في  10ديسمبر  ،2014يتضمن تأىيل جامعة سكيكدة
الدكتوراه وتنظيم التأىيل الجامعي ومنحو
لم ّتكوين لمحصول عمى شيادة ّ

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 بمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  254-98المؤرخ في  24ربيع الثاني سنة  1419الموافق  17غشت سنةالمتمـ ،السيما
 ،1998المتعمق بالتكويف في الدكتوراه وما بعد التدرج المتخصص والتأىيل الجامعي،
ّ
المعدؿ و ّ
المادتيف  9و  113منو،
 بمقتضى المرسوـ التنفيذي  272-01المؤرخ في  30جمادى الثانية عاـ  1422الموافق  18سبتمبر سنة 2001والمتضمف إنشاء جامعة سكيكدة ،المعدؿ،
 بمقتضى المرسوـ التنفيذي  279-03المؤرخ في  24جمادى الثاني عاـ  1424الموافق  23غشت سنة 2003المتمـ،
المحدد لممياـ والقواعد الخاصة بتنظيـ وسير الجامعة،
ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة ،2013يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
المادة

المادة
المادة

المادة
المادة

يقــــــــــــــرر

المؤرخ في  17غشت سنة
األولى :تطبيقا ألحكاـ المادتيف  9و 113مف المرسوـ التنفيذي رقـ 254-98
ّ
المتمـ ،المذكور أعاله ،ييدؼ ىذا القرار إلى تأىيل جامعة سكيكدة لمتكويف
،1998
ّ
المعدؿ و ّ
لمحصوؿ عمى شيادة الدكتوراه وتنظيـ التأىيل الجامعي ومنحو.
 :2تحدد قائمة التخصصات المفتوحة لمتأىيل الجامعي في ممحق ىذا القرار.
 :3يبقى التأىيل الممنوح بموجب ىذا القرار ساري المفعوؿ لمدة أربع ( )04سنوات ابتداء مف تاريخ
إمضائو ،مع التقيد بأحكاـ المادتيف  12و 115مف المرسوـ التنفيذي رقـ  254-98المؤرخ في 17
أوت  1998المذكور أعاله.
كل فيما يخصو ،بتنفيذ ىذا القرار.
 :4يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة سكيكدةّ ،
الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
 :5ينشر ىذا القرار في ّ
النشرة ّ
حرر بالجزائر في  10ديسمبر 2014

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي

وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ دمحم مباركي
الثالثي
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ممحق بالقرار رقم  1169المؤرخ في  10ديسمبر 2014
يحدد قائمة التخصصات المفتوحة لمتأىيل الجامعي

 -الفيزياء،

جامعة سكيكدة:

 -الكيمياء،

 اليندسة الكيربائية، اليندسة المدنية، -عمـ االجتماع.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قــــرار رقم  1170مؤرخ في  10ديسمبر  ،2014يتضمن تأىيل جامعة جيجل
الدكتوراه وتنظيم التأىيل الجامعي ومنحو
لم ّتكوين لمحصول عمى شيادة ّ
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 بمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  254-98المؤرخ في  24ربيع الثاني سنة  1419الموافق  17غشت سنةالمتمـ ،السيما
 ،1998المتعمق بالتكويف في الدكتوراه وما بعد التدرج المتخصص والتأىيل الجامعي،
ّ
المعدؿ و ّ
المادتيف  9و  113منو،
 بمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  258-03المؤرخ في  22جمادى األولى عاـ  1424الموافق  22يوليو سنةالمعدؿ،
المتضمف إنشاء جامعة جيجل،
،2003
ّ
ّ
 بمقتضى المرسوـ التنفيذي  279-03المؤرخ في  24جمادى الثاني عاـ  1424الموافق  23غشت سنة 2003المتمـ،
المحدد لممياـ والقواعد الخاصة بتنظيـ وسير الجامعة،
ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة ،2013يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
يقــــــــــــــرر
المؤرخ في  17غشت سنة
المادة األولى :تطبيقا ألحكاـ المادتيف  9و 113مف المرسوـ التنفيذي رقـ 254-98
ّ
المتمـ ،المذكور أعاله ،ييدؼ ىذا القرار إلى تأىيل جامعة جيجل لمتكويف لمحصوؿ
،1998
ّ
المعدؿ و ّ
عمى شيادة الدكتوراه وتنظيـ التأىيل الجامعي.
المادة  :2تحدد قائمة التخصصات المفتوحة لمتأىيل الجامعي في ممحق ىذا القرار.
المادة  :3يبقى التأىيل الممنوح بموجب ىذا القرار ساري المفعوؿ لمدة أربع ( )04سنوات ابتداء مف تاريخ

إمضائو ،مع التقيد بأحكاـ المادتيف  12و 115مف المرسوـ التنفيذي رقـ  254-98المؤرخ في 17
أوت  1998المذكور أعاله.
كل فيما يخصو ،بتنفيذ ىذا القرار.
المادة  :4يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة جيجلّ ،
الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
المادة  :5ينشر ىذا الق ارر في ّ
النشرة ّ
حرر بالجزائر في  10ديسمبر 2014

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي

وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ دمحم مباركي

الثالثي
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ممحق بالقرار رقم  1170المؤرخ في  10ديسمبر 2014
يحدد قائمة التخصصات المفتوحة لمتأىيل الجامعي
جامعة جيجل:

 عم ػػـ اآلليػ ػػة.ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قــــرار رقم  1171مؤرخ في  10ديسمبر  ،2014يتضمن تأىيل جامعة مستغانم
الدكتوراه وتنظيم التأىيل الجامعي ومنحو
لم ّتكوين لمحصول عمى شيادة ّ
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

األوؿ عاـ  1419الموافق  07يوليو سنة
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  220-98المؤرخ في  13ربيع ّالمعدؿ،
المتضمف إنشاء جامعة مستغانـ،
 ،1998و
ّ
ّ
 بمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  254-98المؤرخ في  24ربيع الثاني سنة  1419الموافق  17غشت سنةالمتمـ ،السيما
 ،1998المتعمق بالتكويف في الدكتوراه وما بعد التدرج المتخصص والتأىيل الجامعي،
ّ
المعدؿ و ّ
المادتيف  9و  113منو،
 بمقتضى المرسوـ التنفيذي  279-03المؤرخ في  24جمادى الثاني عاـ  1424الموافق  23غشت سنة 2003المتمـ،
المحدد لممياـ والقواعد الخاصة بتنظيـ وسير الجامعة،
ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة ،2013يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
يقــــــــــــــرر

المؤرخ في  17غشت سنة
المادة األولى :تطبيقا ألحكاـ المادتيف  9و 113مف المرسوـ التنفيذي رقـ 254-98
ّ
المتمـ ،المذكور أعاله ،ييدؼ ىذا القرار إلى تأىيل جامعة مستغانـ لمتكويف
،1998
ّ
المعدؿ و ّ
لمحصوؿ عمى شيادة الدكتوراه وتنظيـ التأىيل الجامعي ومنحو.
المادة  :2تحدد قائمة التخصصات المفتوحة لمتأىيل الجامعي في ممحق ىذا القرار.
المادة  :3يبقى التأىيل الممنوح بموجب ىذا القرار ساري المفعوؿ لمدة أربع ( )04سنوات ابتداء مف تاريخ
إمضائو ،مع التقيد بأحكاـ المادتيف  12و 115مف المرسوـ التنفيذي رقـ  254-98المؤرخ في 17
أوت  1998المذكور أعاله.
كل فيما يخصو ،بتنفيذ ىذا القرار.
المادة  :4يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة مستغانـّ ،
الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
المادة  :5ينشر ىذا القرار في ّ
النشرة ّ
حرر بالجزائر في  10ديسمبر 2014

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ دمحم مباركي

ممحق بالقرار رقم  1171المؤرخ في  10ديسمبر 2014
يحدد قائمة التخصصات المفتوحة لمتأىيل الجامعي
جامعة مستغانم

الرياضية.
 عموـ وتقنيات التربية البدنية و ّ -البيولوجيا.

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي

الثالثي
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قــــرار رقم  1172مؤرخ في  10ديسمبر  ،2014يتضمن تأىيل جامعة المسيمة
الدكتوراه وتنظيم التأىيل الجامعي ومنحو
لم ّتكوين لمحصول عمى شيادة ّ
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

 -بمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  254-98المؤرخ في  24ربيع الثاني سنة  1419الموافق  17غشت سنة

المتمـ ،السيما
 ،1998المتعمق بالتكويف في الدكتوراه وما بعد التدرج المتخصص والتأىيل الجامعي،
ّ
المعدؿ و ّ
المادتيف  9و  113منو،

 -بمقتضى المرسوـ التنفيذي  279-03المؤرخ في  24جمادى الثاني عاـ  1424الموافق  23غشت سنة 2003

المتمـ،
المحدد لممياـ والقواعد الخاصة بتنظيـ وسير الجامعة،
ّ
المعدؿ و ّ
المعدؿ لممرسوـ التنفيذي رقـ -01
 بمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  264-04المؤرخ في  29أوت سنة ،2004ّ
المتضمف إنشاء جامعة المسيمة،
 274المؤرخ في  18سبتمبر 2001
ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة ،2013يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
يقــــــــــــــرر

المؤرخ في  17غشت سنة
المادة األولى :تطبيقا ألحكاـ المادتيف  9و 113مف المرسوـ التنفيذي رقـ 254-98
ّ
المتمـ ،المذكور أعاله ،ييدؼ ىذا القرار إلى تأىيل جامعة المسيمة لمتكويف
،1998
ّ
المعدؿ و ّ
لمحصوؿ عمى شيادة الدكتوراه وتنظيـ التأىيل الجامعي ومنحو.

المادة  :2تحدد قائمة التخصصات المفتوحة لمتأىيل الجامعي في ممحق ىذا القرار.

المادة  :3يبقى التأىيل الممنوح بموجب ىذا القرار ساري المفعوؿ لمدة أربع ( )04سنوات ابتداء مف تاريخ

إمضائو ،مع التقيد بأحكاـ المادتيف  12و 115مف المرسوـ التنفيذي رقـ  254-98المؤرخ في 17

أوت  1998المذكور أعاله.

كل فيما يخصو ،بتنفيذ ىذا القرار.
المادة  :4يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة المسيمةّ ،
الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
المادة  :5ينشر ىذا القرار في ّ
النشرة ّ
حرر بالجزائر في  10ديسمبر 2014

وزير التعميم العالي والبحث العممي

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

األستاذ دمحم مباركي

ممحق بالقرار رقم  1172المؤرخ في  10ديسمبر 2014
يحدد قائمة التخصصات المفتوحة لمتأىيل الجامعي

 -العموـ االقتصادية وعموـ التسيير،

جامعة المسيمة

 األدب العربي، الرياضيات، -الكيمياء،

 اليندسة المدنية.النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
الثالثي
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قــــرار رقم  1173مؤرخ في  10ديسمبر  ،2014يتضمن تأىيل جامعة البميدة1
الدكتوراه وتنظيم التأىيل الجامعي ومنحو
لم ّتكوين لمحصول عمى شيادة ّ
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

 بمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  254-98المؤرخ في  24ربيع الثاني سنة  1419الموافق  17غشت سنةالمتمـ ،السيما
 ،1998المتعمق بالتكويف في الدكتوراه وما بعد التدرج المتخصص والتأىيل الجامعي،
ّ
المعدؿ و ّ
المادتيف  9و  113منو،
 بمقتضى المرسوـ التنفيذي  279-03المؤرخ في  24جمادى الثاني عاـ  1424الموافق  23غشت سنة 2003المتمـ،
المحدد لممياـ والقواعد الخاصة بتنظيـ وسير الجامعة،
ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة ،2013يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  163-13المؤرخ في  4جمادى الثانية عاـ  1434الموافق  15أبريل سنة ،2013يعدؿ المرسوـ التنفيذي رقـ  137-89المؤرخ في  01غشت سنة  ،1989المتضمف إنشاء جامعة البميدة.
يقــــــــــــــرر
المؤرخ في  17غشت سنة
المادة األولى :تطبيقا ألحكاـ المادتيف  9و 113مف المرسوـ التنفيذي رقـ 254-98
ّ

المتمـ ،المذكور أعاله ،ييدؼ ىذا القرار إلى تأىيل جامعة البميدة 1لمتكويف
،1998
ّ
المعدؿ و ّ
لمحصوؿ عمى شيادة الدكتوراه وتنظيـ التأىيل الجامعي ومنحو.
المادة  :2تحدد قائمة التخصصات المفتوحة لمتأىيل الجامعي في ممحق ىذا القرار.
المادة  :3يبقى التأىيل الممنوح بموجب ىذا القرار ساري المفعوؿ لمدة أربع ( )04سنوات ابتداء مف تاريخ

إمضائو ،مع التقيد بأحكاـ المادتيف  12و 115مف المرسوـ التنفيذي رقـ  254-98المؤرخ في 17
أوت  1998المذكور أعاله.
كل فيما يخصو ،بتنفيذ ىذا القرار.
المادة  :4يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة البميدةّ ،1
الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
المادة  :5ينشر ىذا القرار في ّ
النشرة ّ
حرر بالجزائر في  10ديسمبر 2014

وزير التعميم العالي والبحث العممي

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

األستاذ دمحم مباركي

ممحق بالقرار رقم  1173المؤرخ في  10ديسمبر 2014
يحدد قائمة التخصصات المفتوحة لمتأىيل الجامعي
جامعة البميدة1

 عموـ البيولوجيا.ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قــــرار رقم  1174مؤرخ في  10ديسمبر  ،2014يتضمن تأىيل المدرسة الوطنية العميا لمري
الدكتوراه وتنظيم التأىيل الجامعي ومنحو
لم ّتكوين لمحصول عمى شيادة ّ

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

 بمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  254-98المؤرخ في  24ربيع الثاني سنة  1419الموافق  17غشت سنةالمتمـ ،السيما
 ،1998المتعمق بالتكويف في الدكتوراه وما بعد التدرج المتخصص والتأىيل الجامعي،
ّ
المعدؿ و ّ
المادتيف  9و  113منو،
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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 بمقتضى المرسوـ التنفيذي  500-05المؤرخ في  27ذي القعدة عاـ  1426الموافق  29ديسمبر سنة ،2005الذي يحدد مياـ المدرسة خارج الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  217-08المؤرخ في  11رجب عاـ  1429الموافق  14يوليو سنة ،2008يتضمف تحويل المدرسة الوطنية العميا لمري إلى مدرسة خارج الجامعة،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة ،2013يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
يقــــــــــــــرر
المؤرخ في  17غشت سنة
المادة األولى :تطبيقا ألحكاـ المادتيف  9و 113مف المرسوـ التنفيذي رقـ 254-98
ّ
المتمـ ،المذكور أعاله ،ييدؼ ىذا القرار إلى تأىيل المدرسة الوطنية العميا لمري
،1998
ّ
المعدؿ و ّ
المادة
المادة

المادة
المادة

لمتكويف لمحصوؿ عمى شيادة الدكتوراه وتنظيـ التأىيل الجامعي ومنحو.
 :2تحدد قائمة التخصصات المفتوحة لمتأىيل الجامعي في ممحق ىذا القرار.
 :3يبقى التأىيل الممنوح بموجب ىذا القرار ساري المفعوؿ لمدة أربع ( )04سنوات ابتداء مف تاريخ
إمضائو ،مع التقيد بأحكاـ المادتيف  12و 115مف المرسوـ التنفيذي رقـ  254-98المؤرخ في 17
أوت  1998المذكور أعاله.
كل فيما يخصو ،بتنفيذ
 :4يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير المدرسة الوطنية العميا لمريّ ،
ىذا القرار.
الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
 :5ينشر ىذا القرار في ّ
النشرة ّ
حرر بالجزائر في  10ديسمبر 2014

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ دمحم مباركي

ممحق بالقرار رقم  1174المؤرخ في  10ديسمبر 2014
يحدد قائمة التخصصات المفتوحة لمتأىيل الجامعي

المدرسة الوطنية العميا لمري

 الري.ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قــــرار رقم  1175مؤرخ في  11ديسمبر  2014يحدد القائمة
االسمية ألعضاء المجمس العممي لممدرسة الوطنية العميا لممناجمنت
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  154-14المؤرخ في  5رجب عاـ  1435الموافق  5مايو سنة 2014المتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
و
ّ
 بمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  500-05المؤرخ في  27ذي القعدة عاـ  1426الموافق  29ديسمبر سنة ،2005اّلذي يحدد مياـ المدرسة خارج الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا،
 بمقتضى المرسوـ التنفيذي  116-08المؤرخ في  03ربيع الثاني عاـ  1429الموافق  09أفريل 2008المتضمف إنشاء المدرسة الوطنية العميا لممناجمنت،
و
ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة ،2013يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
يقــــــــــــــرر
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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المادة

المادة
المادة
المادة

األولى :تطبيقا ألحكاـ المادة  19مف المرسوـ التنفيذي رقـ  500-05المؤرخ في  27ذي القعدة عاـ
 1426الموافق  29ديسمبر  2005اّلذي يحدد مياـ المدرسة خارج الجامعة والقواعد الخاصة
بتنظيميا وسيرىا ،والمذكور أعاله ،ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد القائمة االسمية ألعضاء المجمس
العممي لممدرسة الوطنية العميا لممناجمنت.
 :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لممدرسة الوطنية العميا لممناجمنت ،بالجدوؿ الممحق
بيذا القرار.
 :3يسري مفعوؿ ىذا القرار لمدة سنة ( )01ابتداء مف تاريخ إمضائو،
كل فيما يخصو،
 :4يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومديرة المدرسة الوطنية العميا لممناجمنتّ ،
الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
بتنفيذ ىذا القرار اّلذي سينشر في ّ
النشرة ّ
حرر بالجزائر في  11ديسمبر 2014
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االســـم والمقب

مسعيد أمينة حسنة
خمف هللا نذير
عزوز عبد الرزاؽ
قوريف رضا
بف قرنة دمحم
بكوش صادؽ
عمراف مصطفى

وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ دمحم مباركي

ممحق بالقرار يتضمن أعضاء المجمس العممي
الصفة

مديرة المدرسة ،رئيسة المجمس العممي لممدرسة
مدير مساعد لمدراسات
أستاذ محاضر قسـ "أ"
أستاذ مساعد قسـ "ب"
أستاذ مشارؾ
أستاذ تابع لمؤسسة أخرى
أستاذ تابع لمؤسسة أخرى

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قــــرار رقم  1176مؤرخ في  11ديسمبر  ،2014يعدل القرار رقم  112المؤرخ في  26فيفري 2013
الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة المدرسة الوطنية المتعددة التقنيات بوىران ،المعدل
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  154-14المؤرخ في  5رجب عاـ  1435الموافق  5مايو سنة 2014والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
 بمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  500-05المؤرخ في  27ذي القعدة عاـ  1426الموافق  29ديسمبر سنة ،2005اّلذي يحدد مياـ المدرسة خارج الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  376-12المؤرخ في  13ذي الحجة عاـ  1433الموافق  29أكتوبر سنة ،2012والمتضمف تغيير تسمية المدرسة العميا ألساتذة التعميـ التكنولوجي بوىراف إلى مدرسة وطنية متعددة
التقنيات بوىراف،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 وبمقتضى القرار رقـ  112المؤرخ في  26فيفري  2013الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارةالمدرسة الوطنية متعددة التقنيات بوىراف ،المعدؿ.
يقــــــــــــــرر
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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المادة األولى :يعدؿ الجدوؿ الممحق بالقرار رقـ  112المؤرخ في  26فيفري  ، 2013المعدؿ ،والمذكور أعاله،
كما ىو في الجدوؿ الممحق بيذا القرار.
الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
المادة  :2ينشر ىذا القرار في النشرة ّ
حرر بالجزائر في  11ديسمبر 2014
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وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ دمحم مباركي

قائمة أعضاء مجمس إدارة المدرسة الوطنية المتعددة التقنيات بوىران
-1األعضـــاء المعينون:
القطاع
الصفة
االســـم والمقب
رئيس ممثل الوزير المكمف بالتعميـ العالي والبحث العممي
شاىد لعربي
عضو ممثل الوزير المكمف بالمالية
زبوج دمحم
عضو ممثل الوزيرة المكمفة بالتربية الوطنية
قديري مراد
عضو ممثل الوزير المكمف بالتكويف والتعميـ المينييف
طويل عبد القادر
ثابتي (ـ) خميفي توىامي قمرة عضو ممثل السمطة المكمفة بالوظيفة العمومية واإلصالح اإلداري
عضو ممثل الوزير المكمف بالصناعة والمناجـ
الديف
بويعقوب صالح ّ
عضو ممثل الوزير المكمف باألشغاؿ العمومية
بممقداد جميمة
عضو ممثل الوزير المكمف بالموارد المائية
طرشوف جموؿ
عضو ممثل الوزير المكمف بالطاقة
اوشاف مجيد
عضو ممثل الوزير المكمف بالسكف والعمراف والمدينة
واضح احمد
السكاف واصالح المستشفيات
قصاب غوؿ عبد القادر
بالصحة و ّ
عضو ممثل الوزير المكمف ّ
-2األعضـــاء المنتخبون:
االســـم والمقب
سعيداف عبد القادر
اور بف وعمر
بف ىونة دمحم
ميمودي عبد هللا
شقاؽ مصطفى
فاري بوعناني
فراجي احمد
حمار سميـ
خالد فطيمة الزىراء
دحو عبد القادر
رحماني العربي
درقاوي رفيق

الصفة
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو

القطاع
ممثل منتخب
ممثل منتخب
ممثل منتخب
ممثل منتخب
ممثل منتخب
ممثل منتخب
ممثل منتخب
ممثل منتخب
ممثمة منتخبة
ممثمة منتخبة
ممثل منتخب
ممثل منتخب

عف األساتذة لقسـ اليندسة االلكترونية
عف األساتذة لقسـ اليندسة الميكانيكية
عف األساتذة لقسـ اليندسة المدنية
عف األساتذة لقسـ الفيزياء والكيمياء
عف األساتذة لقسـ الرياضيات واإلعالـ اآللي
عف األساتذة لقسـ الّمغات
عف سمؾ األساتذة المساعديف
عف سمؾ األساتذة المساعديف
وعماؿ الخدمات
عف الموظفيف اإلدارييف والتقنييف ّ
وعماؿ الخدمات
عف الموظفيف اإلدارييف والتقنييف ّ
عف الطمبة
طمبة
عف ال ّ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قــــرار رقم  1177مؤرخ في  11ديسمبر  ،2014معدل لمقرار رقم  1141المؤرخ في  01ديسمبر 2014
لمحدد لمقائمة االسمية ألعضاء لجان تقييم المترشحين لمسابقة االلتحاق برتبة أستاذ مساعد استشفائي جامعي

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  154-14المؤرخ في  5رجب عاـ  1435الموافق  5مايو سنة 2014والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي

الثالثي
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 بمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  129-08المؤرخ في  27ربيع الثاني عاـ  1429الموافق  3مايو سنة ،2008المتضمف القانوف األساسي الخاص باألستاذ الباحث أالستشفائي الجامعي،
ّ
ي
 بناء عمى القرار الوزار رقـ  1141المؤرخ في  01ديسمبر  2014المحدد لمقائمة االسمية ألعضاء لجاف تقييـالمترشحيف لمسابقة االلتحاؽ برتبة أستاذ مساعد استشفائي جامعي.
يقــــــــــــــرر
المادة األولى :يعدؿ ممحق القرار رقـ  1141المؤرخ في  01ديسمبر  ، 2014كما يمي:
" .................بدوف تغيير..............................................
................. بدوف تغيير ............................................
 الطب الّنووي ()Médecine Nucléaire
الرئيس
الجزائر
الديف
 :بويوسف صالح ّ
األعضاء
تممساف
 :بربار نسيب
الصحة العسكرية
 :حفاؼ ميدي
ّ
اإلضافي
الصحة العسكرية
 :مناد فتيحة
ّ
................. بدوف تغيير ............................................
................ بدوف تغيير ............................................
طبية ()Pharmacognosie et Botanique Médicale
 عمم العقاقير وعمم النباتات ال ّ
الرئيسة
الجزائر
 :سماتي .ـ.مصباح دليمة
األعضاء
اإلضافي

 :معيزة خضرة
عمورة بوغنجيوة نادية
 :لعرج حساف

الجزائر
عنابة
عنابة

....................................البقية بدون تغيير."...............................

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

حرر بالجزائر في  11ديسمبر 2014

وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ دمحم مباركي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يحدد البرنامج
قــــرار رقم  1178المؤرخ في  11ديسمبر ّ 2014
طبيعة والحياة
لبيداغوجي لممدارس التحضيرية في عموم ال ّ

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضمف
المؤرخ في  18ذي الحجة عاـ  1419الموافق  4أبريل سنة 1999
 بمقتضى القانوف رقـ 05-99ّ
ّ
المتمـ،
القانوف التوجييي لمتعميـ العالي،
ّ
المعدؿ و ّ
المؤرخ في  5رجب عاـ  1435الموافق  5مايو سنة 2014
 وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ 154-14ّ
المتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
ّ
المؤرخ في  17شعباف عاـ  1429الموافق  19غشت سنة 2008
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ 265-08ّ
الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الّميسانس ،شيادة الماستر وشيادة الدكتوراه،
المتضمف نظاـ ّ
ّ
محرـ عاـ  1430الموافق  20يناير سنة 2009
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  21-09المؤرخ في ّ 23طبيعة والحياة،
المتضمف إنشاء المدرسة التحضيرية في عموـ ال ّ
ّ
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي

الثالثي
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 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
محرـ عاـ  1435الموافق  9نوفمبر سنة 2013
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  373-13المؤرخ في ّ 5طبيعة والحياة بمستغانـ،
المتضمف إنشاء المدرسة التحضيرية في عموـ ال ّ
ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  233-14المؤرخ في  29شواؿ عاـ  1435الموافق  25غشت سنة 2014طبيعة والحياة بوىراف،
المتضمف إنشاء مدرسة تحضيرية في عموـ ال ّ
يقــــــــــــــرر
المادة األولى :وفقا لممادة  5مف المراسيـ التنفيذية رقـ  ،21-09رقـ  373-13ورقـ  233-14المؤشر أعاله،
يحدد ىذا القرار البرنامج البيداغوجي لممدراس التحضيرية في عموـ الطبيعة والحياة ،طبقا لممحق ىذا
القرار.
كل
المادة  :2يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدراء المدارس التحضيرية في عموـ ال ّ
طبيعة والحياةّ ،
الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
يخصو ،بتطبيق ىذا القرار اّلذي ينشر في ّ
النشرة ّ
فيما ّ
حرر بالجزائر في  11ديسمبر 2014

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

السداسي س:1

وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ دمحم مباركي

لمسنة األولى لممدراس التحضيرية في
ممحق البرنامج البيداغوجي ّ
طبيعة والحياة
العموم ال ّ

وحدات التعميم و ت

الدروس

وحدات التعميم األساسية

الحجم الساعي السداسي (ساعات)

أعمال موجية

أعمال تطبيقية

أعمال أخرى

المجموع

المعامل

األرصدة

و ت أ 1.1

45سا00

45سا00

30سا00

45سا00

165سا00

10

12

بيولوجيا خموية

22سا30

22سا30

15سا00

22سا30

82سا30

5

6

بيولوجيا حيوانية 1

22سا30

22سا30

15سا00

22سا30

82سا30

5

6

وحدة التعميم المنيجية
و ت م 1.1

67سا30

67سا30

18سا00

67سا30

220سا30

8

12

كيمياء 1

22سا30

22سا30

09سا00

22سا30

76سا30

3

4

فيزياء1

22سا30

22سا30

09سا00

22سا30

76سا30

3

4

رياضيات 1

22سا30

22سا30

22سا30

67سا30

2

4

وحدة التعميم األفقية
و ت أ ف 1.1

تقنيات التعبير واالتصال( 1فرنسية)

45سا00

45سا00

22سا30

22سا30

22سا30

تاريخ العموم البيولوجية

22سا30

90سا00

2

4

45سا00

1

2

1

45سا00

2

وحدة التعميم االستكشافية
22سا30

و ت إ 1.1
إعالم آلي 1

العمل الشخصي المؤطر-1منيجية
مجموع السداسي س1

22سا30
180سا30

النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي

22سا30

45سا00

90سا00

2

2

22سا30

22سا30

45سا00

1

1

202سا30

565سا30

22

30

135سا00

22سا30
48سا00

1

45سا00

الثالثي
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السداسي س:2
وحدات التعميم و ت
وحدة التعميم األساسية

الدروس

و ت أ 1.2

بيولوجيا نباتية

وحدة التعميم المنيجية

و ت م 1.2
كيمياء 2

45سا00

15سا00

30سا00

45سا00

135سا00

10

22سا30

15سا00

15سا00

22سا30

75سا00

5

6

رياضيات 2

67سا30

67سا30

18سا00

67سا30

220سا30

8

22سا30

22سا30

09سا00

22سا30

76سا30

3

4

و ت أ ف 1.2

22سا30

09سا00

22سا30

تقنيات التعبير واالتصال (2فرنسية)

22سا30

و ت إ 1.2

45سا00

وحدة التعميم االستكشافية

جيولوجيا

22سا30
22سا30

22سا30

105سا00

السداسي س:3
وحدة التعميم األساسية

و ت أ 2.1

إحصاءات حيوية

تقنيات التعبير واالتصال ( 3انجميزية)

وحدة التعميم االستكشافية

و ت إ 2.1

فيزياء حيوية

مجموع السداسي س3

وحدات التعميم األساسية
و ت أ 1.2.2

67سا30

150سا00

3

22سا30

45سا00

1

1

22سا30
22سا30

202سا30

60سا00
45سا00

550سا30

1
1

22

المعامل

المجموع

2
1

30

األرصدة

112سا30
45سا00

22سا30

15سا00

22سا30

1054سا00

4

7

15سا00

22سا30

82سا30

4

22سا30
22سا30

22سا30

22سا30

45سا00

22سا30

22سا30

180سا00

135سا00

الدروس

22سا30

أعمال موجية

45سا00
22سا30

22سا30

و ت أ 2.2.2
عمم النباتات

22سا30

22سا30
22سا30

22سا30
45سا00
22سا30
22سا30

أعمال تطبيقية
15سا00
15سا00

82سا30

45سا00
22سا30

45سا00

1

67سا30

22سا30

67سا30

157سا30

532سا30

21

22سا30

67سا30

6
6
6

2

2
2

المعامل

األرصدة

45سا00

150سا00

8

12

22سا30

67سا30

4

6

أعمال أخرى

22سا30

30سا00

45سا00

15سا00

22سا30

15سا00

4

112سا30

22سا30

60سا00

82سا30

4

3

الحجم الساعي السداسي (ساعات)

45سا00

45سا00

15سا00

22سا30

22سا30

22سا30

15سا00

22سا30

22سا30

67سا30

النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي

45سا00

90سا00

عمم وظائف األعضاء الحيوانية

عمم الجراثيم

45سا00

1

2

60سا00

22سا30

عمم المناعة

1

2

90سا00

السداسي س: 4
وحدات التعميم و ت

67سا30

352سا30

عمم الحيوان

و ت م 2.1

63سا00

2

4

16

22سا30

وحدة التعميم المنيجية

15سا00

76سا30

25

عمم وظائف األعضاء النباتية

عمم الوراثة

15سا00

3

4

4

الحجم الساعي السداسي (ساعات)
أعمال موجية أعمال تطبيقية أعمال أخرى

الدروس

22سا30

كيمياء حيوية

22سا30

22سا30

180سا30

وحدات التعميم و ت

22سا30

22سا30

22سا30

إعالم آلي 2

مجموع السداسي س2

22سا30

22سا30

وحدة التعميم األفقية

15سا00

22سا30

60سا00

5

6

12

22سا30

فيزياء 2

أعمال موجية أعمال تطبيقية

أعمال أخرى

المجموع

12

22سا30

بيولوجيا حيوانية 2

العمل الشخصي المؤطر-2منيجية

الحجم الساعي السداسي (ساعات)

المعامل

األرصدة

22سا30

المجموع

4

82سا30

187سا30

8

82سا30

4

4

105سا00
الثالثي

6

13
7
6

الرابع1024-

|

120

وحدة التعميم المنيجية
و ت م 2.2

45سا00

عمم البيئة

تقنيات التعبير واالتصال(4انجميزية)
مجموع السداسي س4

22سا30

22سا30
22سا30

22سا30

157سا30

45سا00

112سا30

3

5

22سا30

45سا00

1

1

22سا30

112سا30

45سا00

135سا00

67سا30

2

450سا00

4
30

19

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يحدد البرنامج البيداغوجي
قــــرار رقم  1179المؤرخ في  11ديسمبر ّ 2014
لسنتي القسم التحضيري المدمج بالمدرسة العميا لإلعالم اآللي بسيدي بمعباس
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضمف
المؤرخ في  18ذي الحجة عاـ  1419الموافق  4أبريل سنة 1999
 بمقتضى القانوف رقـ 05-99ّ
ّ
المتمـ،
القانوف التوجييي لمتعميـ العالي،
ّ
المعدؿ و ّ

مؤرخ في  5رجب عاـ  1435الموافق  5مايو سنة 2014
 وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  154-14ال ّالمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
ّ
المؤرخ في  17شعباف عاـ  1429الموافق  19غشت سنة 2008
265
08
قـ
ر
التنفيذي
المرسوـ
وبمقتضى
ّ
الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الّميسانس ،شيادة الماستر وشيادة الدكتوراه،
المتضمف نظاـ ّ
ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  232-14المؤرخ في  29شواؿ عاـ  1435الموافق  25غشت سنة 2014المتضمف إنشاء مدرسة عميا لإلعالـ اآللي بسيدي بمعباس،
يقــــــــــــــرر
المادة األولى :وفقا لممادة  16مف القانوف رقـ  05-99المؤشر أعاله ،يحدد ىذا القرار البرنامج البيداغوجي
لسنتي القسـ التحضيري المدمج بالمدرسة العميا لإلعالـ اآللي بسيدي بمعباس ،وفقا لممحق ىذا
القرار.
كل
المادة  :02يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير المدرسة العميا لإلعالـ اآللي بسيدي بمعباسّ ،
الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
يخصو ،بتطبيق ىذا القرار اّلذي ينشر في ّ
النشرة ّ
فيما ّ

حرر بالجزائر في  11ديسمبر 2014

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

السداسي س: 1
وحدات التعميم و ت
وحدات التعميم األساسية

وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ دمحم مباركي

لمسنة الثانية قسم تحضيري مدمج
ممحق البرنامج البيداغوجي ّ
بالمدرسة العميا لإلعالم اآللي بسيدي بمعباس

الدروس

و ت أ 1.1.1

الخوارزميات وبنية البيانات الساكنة

معمارية الحواسيب 1

مدخل إلى نظم التشغيل 1

و ت أ 2.1.1

التحميل الرياضي 1

النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي

الحجم الساعي السداسي (ساعات)

أعمال موجية

75سا00

60سا00

45سا00

30سا00

30سا00

90سا00
45سا00

30سا00

105سا00
45سا00

أعمال تطبيقية
60سا00
30سا00
30سا00

أعمال أخرى

المعامل

المجموع

األرصدة

195سا00

12

14

75سا00

4

5

90سا00
30سا00

195سا00
90سا00

الثالثي

5
3

11
5

6
3

13
6
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الجبر 1

15سا00

الكيرباء

30سا00

30سا00

وحدة التعميم األفقية

و ت أ ف 1.1

تقنيات التعبير الكتابي

165سا00

السداسي س: 2
وحدات التعميم و ت
وحدات التعميم األساسية

و ت أ 1.2.1

مدخل إلى نظام التشغيل 2
و ت أ 2.2.1
التحميل الرياضي 2
الجبر2
وحدة التعميم المنيجية
و ت م 2.1
ميكانيك النقطة المادية
أساسيات اإللكترونيك1
وحدة التعميم األفقية
و ت أ ف 2.1
تقنيات التعبير الشفوي
لغة انجميزية 1
مجموع السداسي س2

وحدات التعميم األساسية
و ت أ 1.1.2
بنية الممفات وبنية البيانات
معمارية الحواسيب2
و ت أ 2.1.2
التحميل الرياضي 3
الجبر 3
وحدة التعميم المنيجية
و ت م 1.2
أساسيات اإللكترونيك 2
االحتماالت واإلحصاء 1
وحدة التعميم األفقية
و ت أ ف 1.2
لغة انجميزية 2
وحدة التعميم االستكشافية
و ت إ 1.2
اقتصاد المؤسسات
مجموع السداسي س 3

30سا00
90سا00

450سا00

26

30

30سا00

30سا00

45سا00

45سا00
30سا00
15سا00

1

المعامل
8
5
3
8
5
3

90سا00
45سا00
150سا00
90سا00
60سا00

1

األرصدة
9

6
3
10
6
4

45سا00
15سا00
30سا00

60سا00
30سا00
30سا00

105سا00
45سا00
60سا00

7
3
4

7
3
4

165سا00

60سا00
30سا00
30سا00
240سا00

60سا00
30سا00
30سا00
450سا00

4
2
2
27

4
2
2
30

الدروس

45سا00

الحجم الساعي السداسي (ساعات)
أعمال أخرى
أعمال تطبيقية
أعمال موجية

المجموع

60سا00
30سا00
30سا00
60سا00
45سا00
15سا00
60سا00
30سا00
30سا00

60سا00
30سا00
30سا00

120سا00
60سا00
60سا00

30سا00
30سا00

30سا00
30سا00

2
2

45سا00
45سا00
450سا00

2
2
28

195سا00

30سا00
15سا00
15سا00

المعامل

30سا00
15سا00
15سا00
75سا00
45سا00
30سا00

45سا00
45سا00
225سا00

النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي

2

30سا00

135سا00

السداسي س: 3
وحدات التعميم و ت

2

1

الدروس

30سا00
15سا00
75سا00
45سا00
30سا00

2

4

1

المجموع

45سا00

2

30سا00

الحجم الساعي السداسي (ساعات)
أعمال موجية أعمال تطبيقية أعمال أخرى

30سا00
15سا00
75سا00
45سا00
30سا00

الخوارزميات وبنية المعطيات الديناميكية

195سا00

3

30سا00

30سا00

و ت إ 1.1

مجموع السداسي س1

60سا00

30سا00

وحدة التعميم االستكشافية

مكتبية والواب

45سا00

30سا00

3

3

30سا00

األرصدة

120سا00
60سا00
60سا00
135سا00
90سا00
45سا00

8
4
4
8
5
3

8
4
4
9
6
3

8
4
4

8
4
4
2
2
3
3
30

الثالثي

الرابع1024-

|

122

السداسي س: 4
وحدات التعميم و ت
وحدات التعميم األساسية

الدروس

و ت أ 1.2.2

الحجم الساعي السداسي (ساعات)

أعمال موجية

45سا00

45سا00

مدخل إلى أنظمة المعمومات

15سا00

30سا00

التحميل الرياضي 4

45سا00

البصريات والموجات الكيرومغناطيسية

15سا00

30سا00

البرمجة الموجية لمكيانات

90سا00

و ت أ 2.2.2

30سا00

المنطق الرياضي

وحدات التعميم المنيجية

15سا00

15سا00

30سا00

و ت م 2.2.2

30سا00

االحتماالت واإلحصاء 2

وحدة التعميم األفقية

و ت أ ف 2.2

60سا00

4

105سا00

195سا00

30سا00

60سا00

4

4

90سا00

45سا00

45سا00

30سا00

30سا00

60سا00

30سا00

30سا00

210سا00

75سا00

5
3

6
3

60سا00

4

4

60سا00

4

4

60سا00
60سا00

30سا00
165سا00

45سا00

3

3

4

12

60سا00

مشروع متعدد التخصصات

لغة انجميزية 3

15سا00

105سا00

7

7

13

و ت م 1.2.2

مجموع السداسي س 4

أعمال تطبيقية أعمال أخرى

المجموع

المعامل

األرصدة

4
4

4
4

30سا00

2

2

450سا50

29

30

30سا00

2

2

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يحدد البرنامج البيداغوجي ،لمتكوين التكميمي لنيل
قــــرار رقم  1180المؤرخ في  11ديسمبر ّ 2014
شيادة الماستر لمطمبة المسجمين لنيل شيادة ميندس فالحي تخصص "التنمية الزراعية والريفية:
التنمية الزراعية والريفية اإلقميمية" بالمدرسة الوطنية العميا لمفالحة
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضمف
المؤرخ في  18ذي الحجة عاـ  1419الموافق  4أبريل سنة 1999
 بمقتضى القانوف رقـ 05-99ّ
ّ
المتمـ،
القانوف التوجييي لمتعميـ العالي،
ّ
المعدؿ و ّ
األوؿ عاـ  1388الموافق  26يونيو سنة 1968
 وبمقتضى المرسوـ رقـ  424-68المؤرخ في  30ربيع ّالمتمـ،
الدروس في المعيد الوطني لمفالحة،
ّ
المتعّمق بنظاـ ّ
المعدؿ و ّ
المؤرخ في  5رجب عاـ  1435الموافق  5مايو سنة 2014
 وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ 154-14ّ
المتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
ّ
المؤرخ في  11رجب عاـ  1429الموافق  14يوليو سنة 2008
219
08
قـ
ر
التنفيذي
المرسوـ
وبمقتضى
ّ
المتضمف تحويل المعيد الوطني لمفالحة إلى مدرسة خارج الجامعة،
ّ
المؤرخ في  17شعباف عاـ  1429الموافق  19غشت سنة 2008
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ 265-08ّ
الدكتوراه،
الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الّميسانس ،شيادة الماستر وشيادة ّ
المتضمف نظاـ ّ
ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
المؤرخ في  03نوفمبر  2011اّلذي يحدد شروط الحصوؿ عمى شيادة الماستر
 وبمقتضى القرار رقـ 715ّ
طمبة المسجميف لنيل شيادة ميندس دولة ،دبموـ الميندس المعماري في المدارس خارج الجامعة،
لم ّ
 وبمقتضى القرار رقـ  281المؤرخ في  30ديسمبر  2002اّلذي يحدد البرنامج البيداغوجي لنيل شيادة في العموـالزراعية تخصص "التنمية الزراعية والريفية :التنمية الزراعية والريفية واإلقميمية".
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي

الثالثي
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يقــــــــــــــرر
المادة األولى :طبقا ألحكاـ القرار رقـ  715المؤرخ في  03نوفمبر  2011المشار إليو أعاله ،ييدؼ ىذا القرار

طمبة المسجميف لنيل شيادة
إلى تحديد البرنامج البيداغوجي لمتكويف التكميمي لنيل شيادة الماستر لم ّ
ميندس فالحي تخصص "التنمية الزراعية والريفية :التنمية الزراعية والريفية اإلقميمية "بالمدرسة

الوطنية العميا لمفالحة ،طبقا لممحق ىذا القرار.

المادة  :2يتوزع التكويف التكميمي المذكور في المادة األولى ليذا القرار كما يمي:
ميدان

فرع

تخصص

طبيعة

طبيعة والحياة
عموم ال ّ

عموم فالحية

االقتصاد الفالحي والريفي

أ

المادة  : 3يمنح لمطالب ،ميندس دولة في "التنمية الزراعية والريفية :التنمية الزراعية والريفية اإلقميمية" بالمدرسة

محدد في ممحق ىذا القرار ،شيادة
الوطنية العميا لمفالحة واّلذي تابع بنجاح التكويف التكميمي كما ىو ّ
ماستر وفقا لمقانوف المعموؿ بو.

يخصو،
المادة  :4يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير المدرسة الوطنية العميا لمفالحةّ ،
كل فيما ّ
الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
بتطبيق ىذا القرار اّلذي ينشر في ّ
النشرة ّ
حرر بالجزائر في  11ديسمبر 2014

وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ دمحم مباركي

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

ممحق البرنامج البيداغوجي لمتكوين التكميمي لنيل شيادة الماستر بالمدرسة الوطنية العميا لمفالحة
طبيعة والحياة فرع :عموم فالحية االقتصاد الفالحي والريفي
ميدان :عموم ال ّ

السداسي س*5
المادة

الحجم الساعي السداسي ( 15أسبوع)
دروس

أعمال موجية

أعمال تطبيقية

خرجات بيداغوجية

المجموع

السداسي

معامل

مناىج المقاربة التشاركية

15سا00

15سا00

30سا00

3

اإلحصاءات االستكشافية

15سا00

20سا00

35سا00

4

تسيير المستثمرة الزراعية

15سا00

15سا00

30سا00

3

عمم االجتماع الريفي

15سا00

15سا00

30سا00

3

االقتصاد القياسي

15سا00

15سا00

30سا00

2

10سا00

05سا00

15سا00

2

30سا00

30سا00

3

30سا00

200سا00

20

دراسات السوق

تربص تمييدي في البحث
مجموع السداسي س 5

85سا00

85سا00

س *9لطمبة النظام الكالسيكي
السداسي س*6
المادة

الحجم الساعي السداسي ( 15أسبوع)
إعداد بحوث في رسالة الماستر

المجموع

السداسي

معامل

رسالة الماستر

 15أسبوع

1

السداسي س6
مجموع ّ

 15أسبوع

1

س *10لطمبة النظام الكالسيكي
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

الثالثي
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يحدد البرنامج البيداغوجي لمتكوين
قــــرار رقم  1181المؤرخ في  11ديسمبر ّ 2014
التكميمي لنيل شيادة الماستر لمطمبة المسجمين لنيل شيادة ميندس فالحي
تخصص "عمم الغابات :عمم الغابات" بالمدرسة الوطنية العميا لمفالحة
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضمف
المؤرخ في  18ذي الحجة عاـ  1419الموافق  4أبريل سنة 1999
 بمقتضى القانوف رقـ 05-99ّ
ّ
المتمـ،
القانوف التوجييي لمتعميـ العالي،
ّ
المعدؿ و ّ
األوؿ عاـ  1388الموافق  26يونيو سنة 1968
 وبمقتضى المرسوـ رقـ  424-68المؤرخ في  30ربيع ّالمتمـ،
الدروس في المعيد الوطني لمفالحة،
ّ
المتعّمق بنظاـ ّ
المعدؿ و ّ
المؤرخ في  5رجب عاـ  1435الموافق  5مايو سنة 2014
 وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ 154-14ّ
المتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
ّ
المؤرخ في  11رجب عاـ  1429الموافق  14يوليو سنة 2008
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ 219-08ّ
المتضمف تحويل المعيد الوطني لمفالحة إلى مدرسة خارج الجامعة،
ّ
المؤرخ في  17شعباف عاـ  1429الموافق  19غشت سنة 2008
265
08
قـ
ر
التنفيذي
المرسوـ
وبمقتضى
ّ
الدكتوراه،
الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الّميسانس ،شيادة الماستر وشيادة ّ
المتض ّمف نظاـ ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
المؤرخ في  03نوفمبر  2011اّلذي يحدد شروط الحصوؿ عمى شيادة الماستر
 وبمقتضى القرار رقـ 715ّ
طمبة المسجميف لنيل شيادة ميندس دولة ،دبموـ الميندس المعماري في المدارس خارج الجامعة،
لم ّ
 وبمقتضى القرار رقـ  278المؤرخ في  30ديسمبر  2002اّلذي يحدد البرنامج البيداغوجي لنيل شيادة في العموـالزراعية تخصص "عمـ الغابات :عمـ الغابات".
يقــــــــــــــرر

المادة األولى :طبقا ألحكاـ القرار رقـ  715المؤرخ في  03نوفمبر  2011المشار إليو أعاله ،ييدؼ ىذا القرار

طمبة المسجميف لنيل شيادة
إلى تحديد البرنامج البيداغوجي لمتكويف التكميمي لنيل شيادة الماستر لم ّ
ميندس فالحي تخصص "عمـ الغابات :عمـ الغابات" بالمدرسة الوطنية العميا لمفالحة ،طبقا لممحق
ىذا القرار.
المادة  :2يتوزع التكويف التكميمي المذكور في المادة األولى ليذا القرار كما يمي:
ميدان

طبيعة والحياة
عموم ال ّ

فرع

عموم فالحية

تخصص

عموم الغابات

طبيعة
أ

المادة  :3يمنح لمطالب ،ميندس دولة في "عمـ الغابات :عمـ الغابات" بالمدرسة الوطنية العميا لمفالحة واّلذي تابع
محدد في ممحق ىذا القرار ،شيادة ماستر وفقا لمقانوف المعموؿ بو.
بنجاح التكويف التكميمي كما ىو ّ
يخصو ،بتطبيق ىذا
المادة  :4يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير المدرسة العميا لمفالحةّ ،
كل فيما ّ
الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
القرار اّلذي ينشر في ّ
النشرة ّ
حرر بالجزائر في  11ديسمبر 2014

ػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي

وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ دمحم مباركي
الثالثي
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ممحق البرنامج البيداغوجي لمتكوين التكميمي لنيل شيادة الماستر بالمدرسة الوطنية العميا لمفالحة
طبيعة والحياة – فرع :عموم فالحية تخصص :عموم الغابات
ميدان :عموم ال ّ
السداسي س*5
المادة

دروس

09سا00

بيولوجيا جزيئية
قانون الغابات

30سا00

صناعات تحويمية لمخشب

30سا00

لغة انجميزية

مجموع السداسي س 5

أعمال موجية

أعمال تطبيقية
06سا00

س *9لطمبة النظام الكالسيكي

السداسي س*6
المادة
رسالة الماستر

السداسي س6
مجموع ّ

س *10لطمبة النظام الكالسيكي

30سا00

2

30سا00

35سا00
134سا00

15سا00

1

30سا00

30سا00

منيجية البحث

تربص تمييدي في البحث

الحجم الساعي السداسي ( 15أسبوع)

خرجات بيداغوجية

المجموع
السداسي

معامل

06سا00

الحجم الساعي السداسي ( 15أسبوع
إعداد بحوث في رسالة الماستر
 15أسبوع

60سا00
60سا00

35سا00
60سا00

200سا00

المجموع

السداسي

 15أسبوع

2
3
3
3

14

معامل
1
1

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يحدد البرنامج البيداغوجي لمتكوين
قــــرار رقم  1182المؤرخ في  11ديسمبر ّ 2014
التكميمي لنيل شيادة الماستر لمطمبة المسجمين لنيل شيادة ميندس فالحي
طبيعة" بالمدرسة الوطنية العميا لمفالحة
تخصص "عمم الغابات :حماية ال ّ

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضمف
المؤرخ في  18ذي الحجة عاـ  1419الموافق  4أبريل سنة 1999
 بمقتضى القانوف رقـ 05-99ّ
ّ
المتمـ،
القانوف التوجييي لمتعميـ العالي،
ّ
المعدؿ و ّ
األوؿ عاـ  1388الموافق  26يونيو سنة 1968
 وبمقتضى المرسوـ رقـ  424-68المؤرخ في  30ربيع ّالمتمـ،
الدروس في المعيد الوطني لمفالحة،
ّ
المتعّمق بنظاـ ّ
المعدؿ و ّ
المؤرخ في  5رجب عاـ  1435الموافق  5مايو سنة 2014
 وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ 154-14ّ
المتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
ّ
المؤرخ في  11رجب عاـ  1429الموافق  14يوليو سنة 2008
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ 219-08ّ
المتضمف تحويل المعيد الوطني لمفالحة إلى مدرسة خارج الجامعة،
ّ
المؤرخ في  17شعباف عاـ  1429الموافق  19غشت سنة 2008
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ 265-08ّ
الدكتوراه،
الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الّميسانس ،شيادة الماستر وشيادة ّ
المتضمف نظاـ ّ
ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
المؤرخ في  03نوفمبر  2011اّلذي يحدد شروط الحصوؿ عمى شيادة الماستر
 وبمقتضى القرار رقـ 715ّ
طمبة المسجميف لنيل شيادة ميندس دولة ،دبموـ الميندس المعماري في المدارس خارج الجامعة،
لم ّ
 وبمقتضى القرار رقـ  277المؤرخ في  30ديسمبر  2002اّلذي يحدد البرنامج البيداغوجي لنيل شيادة في العموـطبيعة".
الزراعية تخصص "عمـ الغابات :عمـ حماية ال ّ
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي

الثالثي
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يقــــــــــــــرر
المادة األولى :طبقا ألحكاـ القرار رقـ  715المؤرخ في  03نوفمبر  2011المشار إليو أعاله ،ييدؼ ىذا القرار
طمبة المسجميف لنيل شيادة
إلى تحديد البرنامج البيداغوجي لمتكويف التكميمي لنيل شيادة الماستر لم ّ

طبيعة" بالمدرسة الوطنية العميا لمفالحة ،طبقا لممحق
ميندس فالحي تخصص "عمـ الغابات :حماية ال ّ
ىذا القرار.

المادة  :2يتوزع التكويف التكميمي المذكور في المادة األولى ليذا القرار كما يمي:
ميدان

فرع

تخصص

طبيعة

طبيعة والحياة
عموم ال ّ

عموم فالحية

طبيعية
تسيير األوساط ال ّ

أ

طبيعة" بالمدرسة الوطنية العميا لمفالحة واّلذي
المادة  :3يمنح لمطالب ،ميندس دولة في "عمـ الغابات :حماية ال ّ

محدد في ممحق ىذا القرار ،شيادة ماستر وفقا لمقانوف المعموؿ بو.
تابع بنجاح التكويف التكميمي كما ىو ّ
يخصو،
المادة  :4يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير المدرسة الوطنية العميا لمفالحةّ ،
كل فيما ّ
الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
بتطبيق ىذا القرار اّلذي ينشر في ّ
النشرة ّ

حرر بالجزائر في  11ديسمبر 2014

وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ دمحم مباركي

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

ممحق البرنامج البيداغوجي لمتكوين التكميمي لنيل شيادة الماستر بالمدرسة الوطنية العميا لمفالحة
طبيعية
طبيعة والحياة – فرع :عموم فالحية تخصص :تسيير األوساط ال ّ
ميدان :عموم ال ّ
السداسي س*5
المادة

الحجم الساعي السداسي ( 15أسبوع)

المجموع السداسي

معامل

قانون الغابات

15سا00

1

30سا00

30سا00

2

لغة انجميزية

30سا00

30سا00

2

استراتيجية المحافظة والتنمية المستدامة

30سا00

30سا00

2

منيجية البحث

35سا00

35سا00

3

60سا00

60سا00

3

60سا00

200سا00

13

بيولوجيا جزيئية

دروس
09سا00

أعمال موجية أعمال تطبيقية

خرجات بيداغوجية

06سا00

تربص تمييدي في البحث
مجموع السداسي س 5

134سا00

06سا00

س *9لطمبة النظام الكالسيكي
السداسي س*6
المادة

الحجم الساعي السداسي ( 15أسبوع

المجموع

إعداد بحوث في رسالة الماستر

السداسي

معامل

رسالة الماستر

 15أسبوع

1

السداسي س6
مجموع ّ

 15أسبوع

1

س *10لطمبة النظام الكالسيكي
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي

الثالثي
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يحدد البرنامج البيداغوجي لمتكوين التكميمي لنيل
قــــرار رقم  1183المؤرخ في  11ديسمبر ّ 2014
شيادة الماستر لمطمبة المسجمين لنيل شيادة ميندس فالحي تخصص "تسيير المستثمرات والمقاوالت:
تسيير المقاوالت الزراعية الغذائية" بالمدرسة الوطنية العميا لمفالحة
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضمف
المؤرخ في  18ذي الحجة عاـ  1419الموافق  4أبريل سنة 1999
 بمقتضى القانوف رقـ 05-99ّ
ّ
المتمـ،
القانوف التوجييي لمتعميـ العالي،
ّ
المعدؿ و ّ
األوؿ عاـ  1388الموافق  26يونيو سنة 1968
 وبمقتضى المرسوـ رقـ  424-68المؤرخ في  30ربيع ّالمتمـ،
الدروس في المعيد الوطني لمفالحة،
ّ
المتعّمق بنظاـ ّ
المعدؿ و ّ
المؤرخ في  5رجب عاـ  1435الموافق  5مايو سنة 2014
 وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ 154-14ّ
المتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
ّ
المؤرخ في  11رجب عاـ  1429الموافق  14يوليو سنة 2008
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ 219-08ّ
المتضمف تحويل المعيد الوطني لمفالحة إلى مدرسة خارج الجامعة،
ّ
المؤرخ في  17شعباف عاـ  1429الموافق  19غشت سنة 2008
265
08
قـ
ر
التنفيذي
المرسوـ
وبمقتضى
ّ
الدكتوراه،
الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الّميسانس ،شيادة الماستر وشيادة ّ
المتضمف نظاـ ّ
ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
المؤرخ في  03نوفمبر  2011اّلذي يحدد شروط الحصوؿ عمى شيادة الماستر
 وبمقتضى القرار رقـ 715ّ
طمبة المسجميف لنيل شيادة ميندس دولة ،دبموـ الميندس المعماري في المدارس خارج الجامعة،
لم ّ
 وبمقتضى القرار رقـ  279المؤرخ في  30ديسمبر  2002اّلذي يحدد البرنامج البيداغوجي لنيل شيادة في العموـالزراعية تخصص "تسيير المستثمرات والمقاوالت :تسيير المقاوالت الزراعية الغذائية".
يقــــــــــــــرر
المادة األولى :طبقا ألحكاـ القرار رقـ  715المؤرخ في  03نوفمبر  2011المشار إليو أعاله ،ييدؼ ىذا القرار

طمبة المسجميف لنيل شيادة
إلى تحديد البرنامج البيداغوجي لمتكويف التكميمي لنيل شيادة الماستر لم ّ
ميندس فالحي تخصص "تسيير المقاوالت الزراعية الغذائية" بالمدرسة الوطنية العميا لمفالحة ،طبقا
لممحق ىذا القرار.
المادة  :2يتوزع التكويف التكميمي المذكور في المادة األولى ليذا القرار كما يمي:
ميدان

طبيعة والحياة
عموم ال ّ

فرع

عموم فالحية

تخصص

تسيير المؤسسات الزراعية الغذائية

طبيعة
أ

المادة  : 3يمنح لمطالب ،ميندس دولة في "تسيير المستثمرات والمقاوالت :تسيير المقاوالت الزراعية الغذائية"

محدد في ممحق ىذا
بالمدرسة الوطنية العميا لمفالحة ،واّلذي تابع بنجاح التكويف التكميمي كما ىو ّ
القرار ،شيادة ماستر وفقا لمقانوف المعموؿ بو.
يخصو،
المادة  :4يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير المدرسة الوطنية العميا لمفالحةّ ،
كل فيما ّ
الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
بتطبيق ىذا القرار اّلذي ينشر في ّ
النشرة ّ
حرر بالجزائر في  11ديسمبر 2014

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي

وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ دمحم مباركي
الثالثي
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ممحق البرنامج البيداغوجي لمتكوين التكميمي لنيل شيادة الماستر بالمدرسة الوطنية العميا لمفالحة
طبيعة والحياة – فرع :عموم فالحية تخصص :تسيير المؤسسات الزراعية الغذائية
ميدان :عموم ال ّ
السداسي س*5
المادة
محاسبة وطبية
مناىج المقاربة التشاركية
رياضيات مالية
اإلحصاءات االستكشافية
البحث العممي
تربص تمييدي في البحث
االقتصاد القياسي
السداسي س5
مجموع ّ

س *9لطمبة النظام الكالسيكي

الحجم الساعي السداسي ( 15أسبوع)
أعمال
أعمال موجية
دروس
تطبيقية
15سا00
15سا00
15سا00
15سا00
10سا00
10سا00
20سا00
15سا00
10سا00
15سا00

15سا00
85سا00

السداسي س*6
المادة
رسالة الماستر
السداسي س6
مجموع ّ

س *10لطمبة النظام الكالسيكي

15سا00
85سا00

خرجات
بيداغوجية

30سا00
30سا00

الحجم الساعي السداسي ( 15أسبوع
إعداد بحوث في رسالة الماستر
 15أسبوع
 15أسبوع

المجموع السداسي

معامل

30سا00
30سا00
20سا00
35سا00
25سا00
30سا00
30سا00
200سا00

2
3
2
4
3
3
2
19

المجموع
السداسي

معامل
1
1

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يحدد البرنامج البيداغوجي لمتكوين التكميمي لنيل شيادة
قــــرار رقم  1184المؤرخ في  11ديسمبر ّ 2014
الماستر لمطمبة المسجمين لنيل شيادة ميندس فالحي تخصص "الــــري الزراعي" بالمدرسة الوطنية العميا لمفالحة

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضمف
المؤرخ في  18ذي الحجة عاـ  1419الموافق  4أبريل سنة 1999
 بمقتضى القانوف رقـ 05-99ّ
ّ
المتمـ،
القانوف التوجييي لمتعميـ العالي،
ّ
المعدؿ و ّ
األوؿ عاـ  1388الموافق  26يونيو سنة 1968
 وبمقتضى المرسوـ رقـ  424-68المؤرخ في  30ربيع ّالمتمـ،
الدروس في المعيد الوطني لمفالحة،
ّ
المتعّمق بنظاـ ّ
المعدؿ و ّ
المؤرخ في  5رجب عاـ  1435الموافق  5مايو سنة 2014
 وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ 154-14ّ
المتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
ّ
المؤرخ في  11رجب عاـ  1429الموافق  14يوليو سنة 2008
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ 219-08ّ
المتضمف تحويل المعيد الوطني لمفالحة إلى مدرسة خارج الجامعة،
ّ
المؤرخ في  17شعباف عاـ  1429الموافق  19غشت سنة 2008
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ 265-08ّ
الدكتوراه،
الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الّميسانس ،شيادة الماستر وشيادة ّ
المتضمف نظاـ ّ
ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
المؤرخ في  03نوفمبر  2011اّلذي يحدد شروط الحصوؿ عمى شيادة الماستر
 وبمقتضى القرار رقـ 715ّ
طمبة المسجميف لنيل شيادة ميندس دولة ،دبموـ الميندس المعماري في المدارس خارج الجامعة،
لم ّ
 وبمقتضى القرار رقـ  05المؤرخ في  04يناير  2004اّلذي يحدد البرنامج البيداغوجي لنيل شيادة في العموـالزراعية تخصص "الػري الزراعي".
يقــــــــــــــرر
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي

الثالثي
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المادة األولى :طبقا ألحكاـ القرار رقـ  715المؤرخ في  03نوفمبر  2011المشار إليو أعاله ،ييدؼ ىذا القرار
طمبة المسجميف لنيل شيادة
إلى تحديد البرنامج البيداغوجي لمتكويف التكميمي لنيل شيادة الماستر لم ّ
ميندس فالحي تخصص "الػري الزراعي" بالمدرسة الوطنية العميا لمفالحة ،طبقا لممحق ىذا القرار.
المادة  :2يتوزع التكويف التكميمي المذكور في المادة األولى ليذا القرار كما يمي:
ميدان

طبيعة والحياة
عموم ال ّ

فرع

تخصص

عموم فالحية

طبيعة
أ

عمـــــم الميـــــاه

المادة  :3يمنح لمطالب ،ميندس دولة في "الػري الزراعي" بالمدرسة الوطنية العميا لمفالحة واّلذي تابع بنجاح
محدد في ممحق ىذا القرار ،شيادة ماستر وفقا لمقانوف المعموؿ بو.
التكويف التكميمي كما ىو ّ
يخصو،
المادة  :4يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير المدرسة الوطنية العميا لمفالحةّ ،
كل فيما ّ
الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
بتطبيق ىذا القرار اّلذي ينشر في ّ
النشرة ّ
حرر بالجزائر في  11ديسمبر 2014

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ دمحم مباركي

ممحق البرنامج البيداغوجي لمتكوين التكميمي لنيل شيادة الماستر بالمدرسة الوطنية العميا لمفالحة
طبيعة والحياة – فرع :عموم فالحية تخصص :عمـــم الميــــاه
ميدان :عموم ال ّ
السداسي س*5
المـــــادة

دروس

تشكيل مخططات الكثافة

12سا00

لغة انجميزية

30سا00

مشروع السقي

منيجية البحث

تربص تمييدي في البحث
السداسي س5
مجموع ّ

س *9لطمبة النظام الكالسيكي
السداسي س*6

15سا00
25سا00
82سا00

المادة

رسالة الماستر

السداسي س6
مجموع ّ

س *10لطمبة النظام الكالسيكي

الحجم الساعي السداسي ( 15أسبوع)
خرجات بيداغوجية
أعمال موجية أعمال تطبيقية
09سا00

45سا00

15سا00

45سا00
90سا00

24سا00

الحجم الساعي السداسي ( 15أسبوع
إعداد بحوث في رسالة الماستر
 15أسبوع

المجموع
السداسي

معامل

21سا00

2

30سا00

2

60سا00
40سا00

45سا00
196سا00

المجموع
السداسي

 15أسبوع

4
3

3
14

معامل
1
1

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يحدد البرنامج البيداغوجي لمتكوين التكميمي لنيل شيادة الماستر
قـــرار رقم  1185المؤرخ في  11ديسمبر ّ 2014
لمطمبة المسجمين لنيل شيادة ميندس فالحي تخصص "عمم اآللية والعتاد الزراعي" بالمدرسة الوطنية العميا لمفالحة

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضمف
المؤرخ في  18ذي الحجة عاـ  1419الموافق  4أبريل سنة 1999
 بمقتضى القانوف رقـ 05-99ّ
ّ
المتمـ،
القانوف التوجييي لمتعميـ العالي،
ّ
المعدؿ و ّ
األوؿ عاـ  1388الموافق  26يونيو سنة 1968
 وبمقتضى المرسوـ رقـ  424-68المؤرخ في  30ربيع ّالمتمـ،
الدروس في المعيد الوطني لمفالحة،
ّ
المتعّمق بنظاـ ّ
المعدؿ و ّ
المؤرخ في  5رجب عاـ  1435الموافق  5مايو سنة 2014
 وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ 154-14ّ
المتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
ّ
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي

الثالثي
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ؤرخ في  11رجب عاـ  1429الموافق  14يوليو سنة 2008
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  219-08الم ّالمتضمف تحويل المعيد الوطني لمفالحة إلى مدرسة خارج الجامعة،
ّ
المؤرخ في  17شعباف عاـ  1429الموافق  19غشت سنة 2008
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ 265-08ّ
الدكتوراه،
الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الّميسانس ،شيادة الماستر وشيادة ّ
المتضمف نظاـ ّ
ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
المؤرخ في  03نوفمبر  2011اّلذي يحدد شروط الحصوؿ عمى شيادة الماستر
 وبمقتضى القرار رقـ 715ّ
طمبة المسجميف لنيل شيادة ميندس دولة ،دبموـ الميندس المعماري في المدارس خارج الجامعة،
لم ّ
 وبمقتضى القرار رقـ  276المؤرخ في  30ديسمبر  2002اّلذي يحدد البرنامج البيداغوجي لنيل شيادة في العموـالزراعية تخصص "عمـ اآللية والعتاد الزراعي".
يقــــــــــــــرر
المادة األولى :طبقا ألحكاـ القرار رقـ  715المؤرخ في  03نوفمبر  2011المشار إليو أعاله ،ييدؼ ىذا القرار
طمبة المسجميف لنيل شيادة ميندس
إلى تحديد البرنامج البيداغوجي لمتكويف التكميمي لنيل شيادة الماستر لم ّ
فالحي تخصص "عمـ اآللية والعتاد الزراعي" بالمدرسة الوطنية العميا لمفالحة ،طبقا لممحق ىذا القرار.
المادة  :2يتوزع التكويف التكميمي المذكور في المادة األولى ليذا القرار كما يمي:
فرع

ميدان

عموم فالحية

طبيعة والحياة
عموم ال ّ

طبيعة

تخصص

أ

عموم وتقنيات تجييزات الفالحة

المادة  :3يمنح لمطالب ،ميندس دولة في "عمـ اآللية والعتاد الزراعي" بالمدرسة الوطنية العميا لمفالحة واّلذي تابع
محدد في ممحق ىذا القرار ،شيادة ماستر وفقا لمقانوف المعموؿ بو.
بنجاح التكويف التكميمي كما ىو ّ
يخصو،
المادة  :4يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير المدرسة الوطنية العميا لمفالحةّ ،
كل فيما ّ
الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
بتطبيق ىذا القرار اّلذي ينشر في ّ
النشرة ّ
حرر بالجزائر في  11ديسمبر 2014

وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ دمحم مباركي

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

ممحق البرنامج البيداغوجي لمتكوين التكميمي لنيل شيادة الماستر بالمدرسة الوطنية العميا لمفالحة
طبيعة والحياة -فرع  :عموم فالحية تخصص :عموم وتقنيات تجييزات الفالحة
ميدان :عموم ال ّ
السداسي س*5
المـــــادة

دروس

اآلالت الزراعية

الحجم الساعي السداسي ( 15أسبوع)

أعمال موجية

18سا00

06سا00

مشروع ربط اآلالت الزراعية

12سا00

21سا00

منيجية البحث

25سا00

18سا00

مشروع آلة الجر
لغة انجميزية

تربص تمييدي في البحث

مجموع السداسي س5

س *9لطمبة النظام الكالسيكي

30سا00

103سا00

النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي

15سا00

أعمال تطبيقية
09سا00

السداسي

33سا00

2

33سا00

2

33سا00
30سا00

15سا00
57سا00

خرجات بيداغوجية

المجموع

09سا00

35سا00
35سا00

معامل

40سا00

35سا00

204سا00

الثالثي

2
2
3

3

14
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السداسي س*6

الحجم الساعي السداسي ( 15أسبوع

المادة

إعداد بحوث في رسالة الماستر
 15أسبوع

رسالة الماستر

السداسي س6
مجموع ّ

المجموع

السداسي

 15أسبوع

س *10لطمبة النظام الكالسيكي

معامل
1
1

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يحدد البرنامج البيداغوجي لمتكوين التكميمي لنيل شيادة الماستر
قــرار رقم  1186المؤرخ في  11ديسمبر ّ 2014
لمطمبة المسجمين لنيل شيادة ميندس فالحي تخصص "عمم التغذية اإلنسانية" بالمدرسة الوطنية العميا لمفالحة

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضمف
المؤرخ في  18ذي الحجة عاـ  1419الموافق  4أبريل سنة 1999
 بمقتضى القانوف رقـ 05-99ّ
ّ
المتمـ،
القانوف التوجييي لمتعميـ العالي،
ّ
المعدؿ و ّ
األوؿ عاـ  1388الموافق  26يونيو سنة 1968
 وبمقتضى المرسوـ رقـ  424-68المؤرخ في  30ربيع ّالمتمـ،
الدروس في المعيد الوطني لمفالحة،
ّ
المتعّمق بنظاـ ّ
المعدؿ و ّ
المؤرخ في  5رجب عاـ  1435الموافق  5مايو سنة 2014
 وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ 154-14ّ
المتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
ّ
المؤرخ في  11رجب عاـ  1429الموافق  14يوليو سنة 2008
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ 219-08ّ
المتضمف تحويل المعيد الوطني لمفالحة إلى مدرسة خارج الجامعة،
ّ
المؤرخ في  17شعباف عاـ  1429الموافق  19غشت سنة 2008
265
08
قـ
ر
التنفيذي
المرسوـ
وبمقتضى
ّ
الدكتوراه،
الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الّميسانس ،شيادة الماستر وشيادة ّ
المتضمف نظاـ ّ
ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
المؤرخ في  03نوفمبر  2011اّلذي يحدد شروط الحصوؿ عمى شيادة الماستر
 وبمقتضى القرار رقـ 715ّ
طمبة المسجميف لنيل شيادة ميندس دولة ،دبموـ الميندس المعماري في المدارس خارج الجامعة،
لم ّ
 وبمقتضى القرار رقـ  274المؤرخ في  30ديسمبر  2002اّلذي يحدد البرنامج البيداغوجي لنيل شيادة في العموـالزراعية تخصص "عمـ التغذية اإلنسانية".
يقــــــــــــــرر
المادة األولى :طبقا ألحكاـ القرار رقـ  715المؤرخ في  03نوفمبر  2011المشار إليو أعاله ،ييدؼ ىذا القرار
طمبة المسجميف لنيل شيادة
إلى تحديد البرنامج البيداغوجي لمتكويف التكميمي لنيل شيادة الماستر لم ّ
ميندس فالحي تخصص "عمـ التغذية اإلنسانية" بالمدرسة الوطنية العميا لمفالحة ،طبقا لممحق ىذا

القرار.
المادة  :2يتوزع التكويف التكميمي المذكور في المادة األولى ليذا القرار كما يمي:
ميدان

طبيعة والحياة
عموم ال ّ

فرع

عموم فالحية

تخصص

التغذية البشرية

طبيعة
أ

المادة  :3يمنح لمطالب ،ميندس دولة في "عمم التغذية اإلنسانية" بالمدرسة الوطنية العميا لمفالحة واّلذي تابع
محدد في ممحق ىذا القرار ،شيادة ماستر وفقا لمقانوف المعموؿ بو.
بنجاح التكويف التكميمي كما ىو ّ
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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يخصو،
المادة  :4يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير المدرسة الوطنية العميا لمفالحةّ ،
كل فيما ّ
الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
بتطبيق ىذا القرار اّلذي ينشر في ّ
النشرة ّ
حرر بالجزائر في  11ديسمبر 2014

وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ دمحم مباركي

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

ممحق البرنامج البيداغوجي لمتكوين التكميمي لنيل شيادة الماستر بالمدرسة الوطنية العميا لمفالحة
طبيعة والحياة -فرع  :عموم فالحية تخصص :التغذية البشرية
ميدان :عموم ال ّ
السداسي س*5
المـــــادة
لغة انجميزية

منيجية البحث

التخطيط والسياسات الغذائية

اإلحصاءات الحيوية التطبيقية
تربص تمييدي في البحث

مجموع السداسي س5

س *9لطمبة النظام الكالسيكي
السداسي س*6

دروس

الحجم الساعي السداسي ( 15أسبوع)

أعمال موجية

15سا00

15سا00

20سا00

10سا00

20سا00
30سا00
85سا00

المادة

رسالة الماستر

السداسي س6
مجموع ّ

س *10لطمبة النظام الكالسيكي

أعمال تطبيقية

خرجات بيداغوجية

15سا00

المجموع

معامل

السداسي

30سا00

2

30سا00

2

35سا00

15سا00

45سا00

45سا00

55سا00

الحجم الساعي السداسي ( 15أسبوع
إعداد بحوث في رسالة الماستر
 15أسبوع

3
3

45سا00

3

45سا00

185سا00

المجموع

السداسي

 15أسبوع

13

معامل
1
1

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يحدد البرنامج البيداغوجي لمتكوين التكميمي لنيل شيادة الماستر
قــرار رقم  1187المؤرخ في  11ديسمبر ّ 2014
لمطمبة المسجمين لنيل شيادة ميندس فالحي تخصص "اإلنتاج وتحسين النبات" بالمدرسة الوطنية العميا لمفالحة

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضمف
المؤرخ في  18ذي الحجة عاـ  1419الموافق  4أبريل سنة 1999
 بمقتضى القانوف رقـ 05-99ّ
ّ
المتمـ،
القانوف التوجييي لمتعميـ العالي،
ّ
المعدؿ و ّ
األوؿ عاـ  1388الموافق  26يونيو سنة 1968
 وبمقتضى المرسوـ رقـ  424-68المؤرخ في  30ربيع ّالمتمـ،
الدروس في المعيد الوطني لمفالحة،
ّ
المتعّمق بنظاـ ّ
المعدؿ و ّ
المؤرخ في  5رجب عاـ  1435الموافق  5مايو سنة 2014
 وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ 154-14ّ
المتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
ّ
المؤرخ في  11رجب عاـ  1429الموافق  14يوليو سنة 2008
219
08
قـ
ر
التنفيذي
المرسوـ
وبمقتضى
ّ
المتضمف تحويل المعيد الوطني لمفالحة إلى مدرسة خارج الجامعة،
ّ
المؤرخ في  17شعباف عاـ  1429الموافق  19غشت سنة 2008
265
08
قـ
ر
التنفيذي
وـ
المرس
وبمقتضى
ّ
الدكتوراه،
الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الّميسانس ،شيادة الماستر وشيادة ّ
المتضمف نظاـ ّ
ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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المؤرخ في  03نوفمبر  2011اّلذي يحدد شروط الحصوؿ عمى شيادة الماستر
 وبمقتضى القرار رقـ 715ّ
طمبة المسجميف لنيل شيادة ميندس دولة ،دبموـ الميندس المعماري في المدارس خارج الجامعة،
لم ّ
 وبمقتضى القرار رقـ  271المؤرخ في  30ديسمبر  2002اّلذي يحدد البرنامج البيداغوجي لنيل شيادة في العموـالزراعية تخصص "اإلنتاج وتحسيف النبات".
يقــــــــــــــرر
المادة األولى :طبقا ألحكاـ القرار رقـ  715المؤرخ في  03نوفمبر  2011المشار إليو أعاله ،ييدؼ ىذا القرار

طمبة المسجميف لنيل شيادة
إلى تحديد البرنامج البيداغوجي لمتكويف التكميمي لنيل شيادة الماستر لم ّ
ميندس فالحي تخصص "اإلنتاج وتحسيف النبات" بالمدرسة الوطنية العميا لمفالحة ،طبقا لممحق ىذا
القرار.
المادة  :2يتوزع التكويف التكميمي المذكور في المادة األولى ليذا القرار كما يمي:
ميدان

طبيعة والحياة
عموم ال ّ

فرع

عموم فالحية

طبيعة

تخصص

أ

الموارد الوراثية وتحسين اإلنتاج النباتي

المادة  :3يمنح لمطالب ،ميندس دولة في "اإلنتاج وتحسيف النبات" بالمدرسة الوطنية العميا لمفالحة واّلذي تابع
محدد في ممحق ىذا القرار ،شيادة ماستر وفقا لمقانوف المعموؿ بو.
بنجاح التكويف التكميمي كما ىو ّ
يخصو،
المادة  :4يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير المدرسة الوطنية العميا لمفالحةّ ،
كل فيما ّ
الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
بتطبيق ىذا القرار اّلذي ينشر في ّ
النشرة ّ

حرر بالجزائر في  11ديسمبر 2014

وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ دمحم مباركي

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

ممحق البرنامج البيداغوجي لمتكوين التكميمي لنيل شيادة الماستر بالمدرسة الوطنية العميا لمفالحة

طبيعة والحياة -فرع  :عموم فالحية تخصص :الموارد الوراثية وتحسين اإلنتاج النباتي
ميدان :عموم ال ّ
السداسي س*5
الحجم الساعي السداسي ( 15أسبوع)

المـــــادة

دروس

التغذية المعدنية

24سا00

بيولوجيا جزيئية وبيوتكنولوجيا حيوية

25سا00

لغة انجميزية

30سا00

التحميل باألجيزة المخبرية

15سا00

منيجية البحث

136سا00

مجموع السداسي س5

س *9لطمبة النظام الكالسيكي
المادة

بيداغوجية

15سا00

44سا00
44سا00

إعداد بحوث في رسالة الماستر
 15أسبوع

السداسي س6
مجموع ّ

س *10لطمبة النظام الكالسيكي

24سا00

2

30سا00

2

30سا00

الحجم الساعي السداسي ( 15أسبوع

رسالة الماستر

معامل

25سا00

15سا00

42سا00

تربص تمييدي في البحث

السداسي س*6

أعمال موجية

أعمال تطبيقية

خرجات

المجموع
السداسي

42سا00
44سا00

195سا00

المجموع

السداسي

 15أسبوع

2
2
3
3

14

معامل
1
1

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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يحدد البرنامج البيداغوجي لمتكوين التكميمي لنيل شيادة الماستر
قــــرار رقم  1188المؤرخ في  11ديسمبر ّ 2014
لمطمبة المسجمين لنيل شيادة ميندس فالحي تخصص "اإلنتاج الحيواني" بالمدرسة الوطنية العميا لمفالحة

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

المتضمف
المؤرخ في  18ذي الحجة عاـ  1419الموافق  4أبريل سنة 1999
 بمقتضى القانوف رقـ 05-99ّ
ّ
المتمـ،
القانوف التوجييي لمتعميـ العالي،
ّ
المعدؿ و ّ
األوؿ عاـ  1388الموافق  26يونيو سنة 1968
 وبمقتضى المرسوـ رقـ  424-68المؤرخ في  30ربيع ّالمتمـ،
الدروس في المعيد الوطني لمفالحة،
ّ
المتعّمق بنظاـ ّ
المعدؿ و ّ
المؤرخ في  5رجب عاـ  1435الموافق  5مايو سنة 2014
 وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ 154-14ّ
المتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
ّ
مؤرخ في  11رجب عاـ  1429الموافق  14يوليو سنة 2008
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  219-08ال ّالمتضمف تحويل المعيد الوطني لمفالحة إلى مدرسة خارج الجامعة،
ّ
المؤرخ في  17شعباف عاـ  1429الموافق  19غشت سنة 2008
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ 265-08ّ
الدكتوراه،
الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الّميسانس ،شيادة الماستر وشيادة ّ
المتضمف نظاـ ّ
ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،

المؤرخ في  03نوفمبر  2011اّلذي يحدد شروط الحصوؿ عمى شيادة الماستر
 وبمقتضى القرار رقـ 715ّ
طمبة المسجميف لنيل شيادة ميندس دولة ،دبموـ الميندس المعماري في المدارس خارج الجامعة،
لم ّ

 وبمقتضى القرار رقـ  272المؤرخ في  30ديسمبر  2002اّلذي يحدد البرنامج البيداغوجي لنيل شيادة في العموـالزراعية تخصص "اإلنتاج الحيواني".
يقــــــــــــــرر

المادة األولى :طبقا ألحكاـ القرار رقـ  715المؤرخ في  03نوفمبر  2011المشار إليو أعاله ،ييدؼ ىذا القرار

طمبة المسجميف لنيل شيادة
إلى تحديد البرنامج البيداغوجي لمتكويف التكميمي لنيل شيادة الماستر لم ّ

ميندس فالحي تخصص "اإلنتاج الحيواني" بالمدرسة الوطنية العميا لمفالحة ،طبقا لممحق ىذا القرار.

المادة  :2يتوزع التكويف التكميمي المذكور في المادة األولى ليذا القرار كما يمي:
ميدان

طبيعة والحياة
عموم ال ّ

فرع

عموم فالحية

تخصص

عموم وتقنيات اإلنتاج الحيواني

طبيعة
أ

المادة  :3يمنح لمطالب ،ميندس دولة في "اإلنتاج الحيواني" بالمدرسة الوطنية العميا لمفالحة واّلذي تابع بنجاح

محدد في ممحق ىذا القرار ،شيادة ماستر وفقا لمقانوف المعموؿ بو.
التكويف التكميمي كما ىو ّ
يخصو،
المادة  :4يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير المدرسة الوطنية العميا لمفالحةّ ،
كل فيما ّ
الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
بتطبيق ىذا القرار اّلذي ينشر في ّ
النشرة ّ
حرر بالجزائر في  11ديسمبر 2014

وزير التعميم العالي والبحث العممي

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي

األستاذ دمحم مباركي

الثالثي
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ممحق البرنامج البيداغوجي لمتكوين التكميمي لنيل شيادة الماستر بالمدرسة الوطنية العميا لمفالحة
طبيعة والحياة -فرع  :عموم فالحية تخصص :عموم وتقنيات اإلنتاج الحيواني
ميدان :عموم ال ّ
السداسي س*5
المـــــادة

إنتاج حيواني وعراقيل المحيط
منيجية البحث
تقنيات مراقبة نوعية المنتوجات
الحيوانية ،تتبع المصدر والتسويق
لغة انجميزية
تربص تمييدي في البحث
مجموع السداسي س5

س *9لطمبة النظام الكالسيكي

السداسي س*6
رسالة الماستر

المادة

السداسي س6
مجموع ّ

س *10لطمبة النظام الكالسيكي

دروس
20سا00
25سا00

الحجم الساعي السداسي ( 15أسبوع)
أعمال موجية أعمال تطبيقية خرجات بيداغوجية
10سا00
15سا00
12سا00

20سا00
15سا00

15سا00

80سا00

40سا00

60سا00
72سا00

الحجم الساعي السداسي ( 15أسبوع
إعداد بحوث في رسالة الماستر
 15أسبوع

المجموع
السداسي

معامل

30سا00
40سا00

2
3

32سا00

2

30سا00
60سا00
192سا00

2
3
12

المجموع
السداسي

 15أسبوع

معامل
1
1

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يحدد البرنامج البيداغوجي لمتكوين
قــــرار رقم  1189المؤرخ في  11ديسمبر ّ 2014
التكميمي لنيل شيادة الماستر لمطمبة المسجمين لنيل شيادة ميندس فالحي تخصص
"حماية النبات :عمم الحشرات الزراعية والغابية" بالمدرسة الوطنية العميا لمفالحة
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضمف
المؤرخ في  18ذي الحجة عاـ  1419الموافق  4أبريل سنة 1999
 بمقتضى القانوف رقـ 05-99ّ
ّ
المتمـ،
القانوف التوجييي لمتعميـ العالي،
ّ
المعدؿ و ّ
األوؿ عاـ  1388الموافق  26يونيو سنة 1968
 وبمقتضى المرسوـ رقـ  424-68المؤرخ في  30ربيع ّالمتمـ،
الدروس في المعيد الوطني لمفالحة،
ّ
المتعّمق بنظاـ ّ
المعدؿ و ّ
المؤرخ في  5رجب عاـ  1435الموافق  5مايو سنة 2014
 وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ 154-14ّ
المتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
ّ
المؤرخ في  11رجب عاـ  1429الموافق  14يوليو سنة 2008
219
08
قـ
ر
التنفيذي
المرسوـ
وبمقتضى
ّ
المتضمف تحويل المعيد الوطني لمفالحة إلى مدرسة خارج الجامعة،
ّ
المؤرخ في  17شعباف عاـ  1429الموافق  19غشت سنة 2008
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ 265-08ّ
الدكتوراه،
الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الّميسانس ،شيادة الماستر وشيادة ّ
المتضمف نظاـ ّ
ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
المؤرخ في  03نوفمبر  2011اّلذي يحدد شروط الحصوؿ عمى شيادة الماستر
 وبمقتضى القرار رقـ 715ّ
طمبة المسجميف لنيل شيادة ميندس دولة ،دبموـ الميندس المعماري في المدارس خارج الجامعة،
لم ّ
 وبمقتضى القرار رقـ  284المؤرخ في  30ديسمبر  2002اّلذي يحدد البرنامج البيداغوجي لنيل شيادة في العموـالزراعية تخصص "حماية النبات :عمـ الحشرات الزراعية والغابية".
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي

الثالثي
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يقــــــــــــــرر
المادة األولى :طبقا ألحكاـ القرار رقـ  715المؤرخ في  03نوفمبر  2011المشار إليو أعاله ،ييدؼ ىذا القرار

طمبة المسجميف لنيل شيادة
إلى تحديد البرنامج البيداغوجي لمتكويف التكميمي لنيل شيادة الماستر لم ّ
ميندس فالحي تخصص "حماية النبات :عمـ الحشرات الزراعية والغابية" بالمدرسة الوطنية العميا
لمفالحة ،طبقا لممحق ىذا القرار.
المادة  :2يتوزع التكويف التكميمي المذكور في المادة األولى ليذا القرار كما يمي:
ميدان

طبيعة والحياة
عموم ال ّ

فرع

عموم فالحية

طبيعة

تخصص

أ

عمم الحيوان الزراعي والغابي :عمم الحشرات

المادة  :3يمنح لمطالب ،ميندس دولة في "حماية النبات :عمـ الحشرات الزراعية والغابية" بالمدرسة الوطنية العميا

محدد في ممحق ىذا القرار ،شيادة ماستر وفقا
لمفالحة واّلذي تابع بنجاح التكويف التكميمي كما ىو ّ
لمقانوف المعموؿ بو.
يخصو،
المادة  :4يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير المدرسة الوطنية العميا لمفالحةّ ،
كل فيما ّ
الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
بتطبيق ىذا القرار اّلذي ينشر في ّ
النشرة ّ
حرر بالجزائر في  11ديسمبر 2014

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

وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ دمحم مباركي

ممحق البرنامج البيداغوجي لمتكوين التكميمي لنيل شيادة الماستر بالمدرسة الوطنية العميا لمفالحة
طبيعة والحياة -فرع  :عموم فالحية تخصص :عمم الحيوان الزراعي والغابي :عمم الحشرات
ميدان :عموم ال ّ
السداسي س*5
المـــــادة

دروس

عمم الجدار وتقنيات المراقبة والمكافحة

12سا00

الحشرات الضارة لمزراعات والغابات

15سا00

المكافحة المدمجة ضد الحشرات

منيجية البحث

تربص تمييدي في البحث

مجموع السداسي س5

س *9لطمبة النظام الكالسيكي
السداسي س*6
المادة
رسالة الماستر

السداسي س6
مجموع ّ

س *10لطمبة النظام الكالسيكي

الحجم الساعي السداسي ( 15أسبوع)

أعمال موجية

21سا00
15سا00
63سا00

18سا00
18سا00

أعمال تطبيقية

15سا00

15سا00

الحجم الساعي السداسي ( 15أسبوع
إعداد بحوث في رسالة الماستر
 15أسبوع

خرجات بيداغوجية

36سا00
68سا00

104سا00

المجموع
السداسي

معامل

12سا00

5

66سا00

4

5

21سا00

3

33سا00

3

68سا00

200سا00

المجموع

السداسي

 15أسبوع

20

معامل
1
1

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يحدد البرنامج البيداغوجي لمتكوين التكميمي لنيل شيادة الماستر
قــــرار رقم  1190المؤرخ في  11ديسمبر ّ 2014
لمطمبة المسجمين لنيل شيادة ميندس فالحي تخصص "حماية النبات :أمراض النبات" بالمدرسة الوطنية العميا لمفالحة

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضمف
المؤرخ في  18ذي الحجة عاـ  1419الموافق  4أبريل سنة 1999
 بمقتضى القانوف رقـ 05-99ّ
ّ
المتمـ،
القانوف التوجييي لمتعميـ العالي،
ّ
المعدؿ و ّ
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي

الثالثي
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األوؿ عاـ  1388الموافق  26يونيو سنة 1968
 وبمقتضى المرسوـ رقـ  424-68المؤرخ في  30ربيع ّالمتمـ،
الدروس في المعيد الوطني لمفالحة،
ّ
المتعّمق بنظاـ ّ
المعدؿ و ّ
المؤرخ في  5رجب عاـ  1435الموافق  5مايو سنة 2014
 وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ 154-14ّ
المتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
ّ
المؤرخ في  11رجب عاـ  1429الموافق  14يوليو سنة 2008
219
08
قـ
ر
التنفيذي
المرسوـ
وبمقتضى
ّ
المتضمف تحويل المعيد الوطني لمفالحة إلى مدرسة خارج الجامعة،
ّ
المؤرخ في  17شعباف عاـ  1429الموافق  19غشت سنة 2008
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ 265-08ّ
الدكتوراه،
الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الّميسانس ،شيادة الماستر وشيادة ّ
المتضمف نظاـ ّ
ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
المؤرخ في  03نوفمبر  2011اّلذي يحدد شروط الحصوؿ عمى شيادة الماستر
 وبمقتضى القرار رقـ 715ّ
طمبة المسجميف لنيل شيادة ميندس دولة ،دبموـ الميندس المعماري في المدارس خارج الجامعة،
لم ّ
 وبمقتضى القرار رقـ  270المؤرخ في  30ديسمبر  2002اّلذي يحدد البرنامج البيداغوجي لنيل شيادة في العموـالزراعية تخصص "حماية النبات :أمراض النبات".
يقــــــــــــــرر
المادة األولى :طبقا ألحكاـ القرار رقـ  715المؤرخ في  03نوفمبر  2011المشار إليو أعاله ،ييدؼ ىذا القرار
طمبة المسجميف لنيل شيادة
إلى تحديد البرنامج البيداغوجي لمتكويف التكميمي لنيل شيادة الماستر لم ّ
ميندس فالحي تخصص "حماية النبات :أمراض النبات" بالمدرسة الوطنية العميا لمفالحة ،طبقا
لممحق ىذا القرار.
المادة  :2يتوزع التكويف التكميمي المذكور في المادة األولى ليذا القرار كما يمي:
ميدان

طبيعة والحياة
عموم ال ّ

فرع

عموم فالحية

طبيعة

تخصص

أ

تفاعل النبات-ممرضات النباتات وحماية النبات

المادة  :3يمنح لمطالب ،ميندس دولة في "حماية النبات :أمراض النبات" بالمدرسة الوطنية العميا لمفالحة واّلذي
محدد في ممحق ىذا القرار ،شيادة ماستر وفقا لمقانوف المعموؿ بو.
تابع بنجاح التكويف التكميمي كما ىو ّ
يخصو،
المادة  :4يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير المدرسة الوطنية العميا لمفالحةّ ،
كل فيما ّ
الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
بتطبيق ىذا القرار اّلذي ينشر في ّ
النشرة ّ
حرر بالجزائر في  11ديسمبر 2014

وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ دمحم مباركي

ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػػػ

ممحق البرنامج البيداغوجي لمتكوين التكميمي لنيل شيادة الماستر بالمدرسة الوطنية العميا لمفالحة
طبيعة والحياة -فرع  :عموم فالحية تخصص :تفاعل النباتات – ممرضات النباتات وحماية النبات
ميدان :عموم ال ّ

السداسي س*5

المـــــادة
تقنيات عمم أمراض النبات

لغة انجميزية

منيجية البحث

تربص تمييدي في البحث

مجموع السداسي س5

س *9لطمبة النظام الكالسيكي
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي

الحجم الساعي السداسي ( 15أسبوع)

دروس

أعمال موجية

15سا00

15سا00

25سا00
40سا00

15سا00

أعمال تطبيقية
60سا00

15سا00
45سا00

60سا00

خرجات بيداغوجية

المجموع
السداسي

75سا00

5

40سا00

3

30سا00
55سا00
55سا00

معامل

55سا00

200سا00

الثالثي

2
3

13
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السداسي س*6
المادة

الحجم الساعي السداسي ( 15أسبوع
إعداد بحوث في رسالة الماستر
 15أسبوع

رسالة الماستر

السداسي س6
مجموع ّ

المجموع

معامل

السداسي

1

 15أسبوع

س *10لطمبة النظام الكالسيكي

1

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يحدد البرنامج البيداغوجي لمتكوين
قــــرار رقم  1191المؤرخ في  11ديسمبر ّ 2014
التكميمي لنيل شيادة الماستر لمطمبة المسجمين لنيل شيادة ميندس فالحي
تخصص "حماية النبات :تطبيق الحماية الكيميائية لمنبات" بالمدرسة الوطنية العميا لمفالحة
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضمف
المؤرخ في  18ذي الحجة عاـ  1419الموافق  4أبريل سنة 1999
 بمقتضى القانوف رقـ 05-99ّ
ّ
المتمـ،
القانوف التوجييي لمتعميـ العالي،
ّ
المعدؿ و ّ
األوؿ عاـ  1388الموافق  26يونيو سنة 1968
 وبمقتضى المرسوـ رقـ  424-68المؤرخ في  30ربيع ّالمتمـ،
الدروس في المعيد الوطني لمفالحة،
ّ
المتعّمق بنظاـ ّ
المعدؿ و ّ
المؤرخ في  5رجب عاـ  1435الموافق  5مايو سنة 2014
 وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ 154-14ّ
المتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
ّ
المؤرخ في  11رجب عاـ  1429الموافق  14يوليو سنة 2008
219
08
قـ
ر
التنفيذي
المرسوـ
وبمقتضى
ّ
المتضمف تحويل المعيد الوطني لمفالحة إلى مدرسة خارج الجامعة،
ّ
المؤرخ في  17شعباف عاـ  1429الموافق  19غشت سنة 2008
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ 265-08ّ
الدكتوراه،
الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الّميسانس ،شيادة الماستر وشيادة ّ
المتضمف نظاـ ّ
ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
المؤرخ في  03نوفمبر  2011اّلذي يحدد شروط الحصوؿ عمى شيادة الماستر
 وبمقتضى القرار رقـ 715ّ
طمبة المسجميف لنيل شيادة ميندس دولة ،دبموـ الميندس المعماري في المدارس خارج الجامعة،
لم ّ
 وبمقتضى القرار رقـ  285المؤرخ في  30ديسمبر  2002اّلذي يحدد البرنامج البيداغوجي لنيل شيادة في العموـالزراعية تخصص "حماية النبات :تطبيق الحماية الكيميائية لمنبات".
يقــــــــــــــرر
المادة األولى :طبقا ألحكاـ القرار رقـ  715المؤرخ في  03نوفمبر  2011المشار إليو أعاله ،ييدؼ ىذا القرار

طمبة المسجميف لنيل شيادة
إلى تحديد البرنامج البيداغوجي لمتكويف التكميمي لنيل شيادة الماستر لم ّ
ميندس فالحي تخصص "حماية النبات :تطبيق الحماية الكيميائية لمنبات" بالمدرسة الوطنية العميا
لمفالحة ،طبقا لممحق ىذا القرار.
المادة  :2يتوزع التكويف التكميمي المذكور في المادة األولى ليذا القرار كما يمي:
ميدان

طبيعة والحياة
عموم ال ّ

النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي

فرع

عموم فالحية

تخصص

عمم الحيوان الزراعي والغابي :تطبيق
الحماية الكيميائية لمنبات

طبيعة
أ

الثالثي
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المادة  :3يمنح لمطالب ،ميندس دولة في "حماية النبات :تطبيق الحماية الكيميائية لمنبات" بالمدرسة الوطنية

محدد في ممحق ىذا القرار ،شيادة ماستر وفقا
العميا لمفالحة واّلذي تابع بنجاح التكويف التكميمي كما ىو ّ
لمقانوف المعموؿ بو.
يخصو،
المادة  :4يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير المدرسة الوطنية العميا لمفالحةّ ،
كل فيما ّ
الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
بتطبيق ىذا القرار اّلذي ينشر في ّ
النشرة ّ

حرر بالجزائر في  11ديسمبر 2014

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ دمحم مباركي

ممحق البرنامج البيداغوجي لمتكوين التكميمي لنيل شيادة الماستر بالمدرسة الوطنية العميا لمفالحة
طبيعة والحياة -فرع  :عموم فالحية تخصص :عمم الحيوان الزراعي والغابي :الحماية الكيميائية لمنبات
ميدان :عموم ال ّ
السداسي س*5
المـــــادة
المكافحة المدمجة

المكافحة العقالنية

منيجية البحث

تربص تمييدي في البحث

مجموع السداسي س5

دروس

30سا00
41سا00
15سا00
86سا00

س *9لطمبة النظام الكالسيكي
السداسي س*6
المادة
رسالة الماستر

السداسي س6
مجموع ّ

س *10لطمبة النظام الكالسيكي

الحجم الساعي السداسي ( 15أسبوع)

أعمال موجية

أعمال تطبيقية
30سا00

18سا00
18سا00

30سا00

الحجم الساعي السداسي ( 15أسبوع
إعداد بحوث في رسالة الماستر
 15أسبوع

خرجات بيداغوجية
06سا00

60سا00
66سا00

المجموع
السداسي

معامل

66سا00

4

33سا00

3

3

41سا00

3

60سا00

200سا00

المجموع

السداسي

 15أسبوع

13

معامل
1
1

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يحدد البرنامج البيداغوجي لمتكوين التكميمي لنيل شيادة الماستر
قــــرار رقم  1192المؤرخ في  11ديسمبر ّ 2014
لمطمبة المسجمين لنيل شيادة ميندس فالحي تخصص "حماية النبات :عمم الحيوان" بالمدرسة الوطنية العميا لمفالحة

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضمف
المؤرخ في  18ذي الحجة عاـ  1419الموافق  4أبريل سنة 1999
 بمقتضى القانوف رقـ 05-99ّ
ّ
المتمـ،
القانوف التوجييي لمتعميـ العالي،
ّ
المعدؿ و ّ
األوؿ عاـ  1388الموافق  26يونيو سنة 1968
 وبمقتضى المرسوـ رقـ  424-68المؤرخ في  30ربيع ّالمتمـ،
الدروس في المعيد الوطني لمفالحة،
ّ
المتعّمق بنظاـ ّ
المعدؿ و ّ
المؤرخ في  5رجب عاـ  1435الموافق  5مايو سنة 2014
 وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ 154-14ّ
المتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
ّ
المؤرخ في  11رجب عاـ  1429الموافق  14يوليو سنة 2008
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ 219-08ّ
المتضمف تحويل المعيد الوطني لمفالحة إلى مدرسة خارج الجامعة،
ّ
المؤرخ في  17شعباف عاـ  1429الموافق  19غشت سنة 2008
265
08
قـ
ر
التنفيذي
المرسوـ
وبمقتضى
ّ
الدكتوراه،
الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الّميسانس ،شيادة الماستر وشيادة ّ
المتضمف نظاـ ّ
ّ
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي

الثالثي
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 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
المؤرخ في  03نوفمبر  2011اّلذي يحدد شروط الحصوؿ عمى شيادة الماستر
 وبمقتضى القرار رقـ 715ّ
طمبة المسجميف لنيل شيادة ميندس دولة ،دبموـ الميندس المعماري في المدارس خارج الجامعة،
لم ّ
 وبمقتضى القرار رقـ  286المؤرخ في  30ديسمبر  2002اّلذي يحدد البرنامج البيداغوجي لنيل شيادة في العموـالزراعية تخصص "حماية النبات :عمـ الحيواف".
يقــــــــــــــرر
المادة األولى :طبقا ألحكاـ القرار رقـ  715المؤرخ في  03نوفمبر  2011المشار إليو أعاله ،ييدؼ ىذا القرار

طمبة المسجميف لنيل شيادة
إلى تحديد البرنامج البيداغوجي لمتكويف التكميمي لنيل شيادة الماستر لم ّ
ميندس فالحي تخصص "حماية النبات :عمـ الحيواف" بالمدرسة الوطنية العميا لمفالحة ،طبقا لممحق
ىذا القرار.
المادة  :2يتوزع التكويف التكميمي المذكور في المادة األولى ليذا القرار كما يمي:
ميدان

طبيعة والحياة
عموـ ال ّ

فرع

عموـ فالحية

طبيعة

تخصص

أ

عمـ الحيواف الزراعي والغابي :الحيوانات الضارة لمنبات

المادة  :3يمنح لمطالب ،ميندس دولة في "حماية النبات :عمـ الحيواف" بالمدرسة الوطنية العميا لمفالحة واّلذي
محدد في ممحق ىذا القرار ،شيادة ماستر وفقا لمقانوف المعموؿ بو.
تابع بنجاح التكويف التكميمي كما ىو ّ

يخصو،
المادة  :4يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير المدرسة الوطنية العميا لمفالحةّ ،
كل فيما ّ
الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
بتطبيق ىذا القرار اّلذي ينشر في ّ
النشرة ّ
حرر بالجزائر في  11ديسمبر 2014

وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ دمحم مباركي

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

ممحق البرنامج البيداغوجي لمتكوين التكميمي لنيل شيادة الماستر بالمدرسة الوطنية العميا لمفالحة
طبيعة والحياة -فرع  :عموم فالحية تخصص :عمم الحيوان الزراعي والغابي  :الحيوانات الضارة لمنبات
ميدان :عموم ال ّ
السداسي س*5
المـــــادة
تصنيف الحيوي لمحيوانات الخطيرة

دروس

09سا00
18سا00

تقنيات تجريبية

16سا00

التنوع البيئي واستراتيجية المحافظة
ّ
منيجية البحث

15سا00

مجموع السداسي س5

58سا00

تربص تمييدي في البحث

س *9لطمبة النظام الكالسيكي
السداسي س*6

الحجم الساعي السداسي ( 15أسبوع)

أعمال موجية

أعمال تطبيقية

21سا00
08سا00
18سا00
47سا00

18سا00

خرجات بيداغوجية
06سا00

45سا00

25سا00

46سا00
77سا00

الحجم الساعي السداسي ( 15أسبوع

المادة

إعداد بحوث في رسالة الماستر

رسالة الماستر

 15أسبوع

السداسي س6
مجموع ّ

س *10لطمبة النظام الكالسيكي

المجموع

السداسي

معامل

52سا00

3

24سا00

2

3
3

33سا00

3

46سا00

200سا00

المجموع
السداسي

 15أسبوع

14

معامل
1
1

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي

الثالثي
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يحدد البرنامج البيداغوجي لمتكوين التكميمي لنيل شيادة
قــــرار رقم  1193المؤرخ في  11ديسمبر ّ 2014
الماستر لمطمبة المسجمين لنيل شيادة ميندس فالحي تخصص "عمم التربة" بالمدرسة الوطنية العميا لمفالحة

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

المتضمف
المؤرخ في  18ذي الحجة عاـ  1419الموافق  4أبريل سنة 1999
 بمقتضى القانوف رقـ 05-99ّ
ّ
المتمـ،
القانوف التوجييي لمتعميـ العالي،
ّ
المعدؿ و ّ
األوؿ عاـ  1388الموافق  26يونيو سنة 1968
 وبمقتضى المرسوـ رقـ  424-68المؤرخ في  30ربيع ّالمتمـ،
الدروس في المعيد الوطني لمفالحة،
ّ
المتعّمق بنظاـ ّ
المعدؿ و ّ
المؤرخ في  5رجب عاـ  1435الموافق  5مايو سنة 2014
 وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ 154-14ّ
المتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
ّ
المؤرخ في  11رجب عاـ  1429الموافق  14يوليو سنة 2008
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ 219-08ّ
المتضمف تحويل المعيد الوطني لمفالحة إلى مدرسة خارج الجامعة،
ّ
المؤرخ في  17شعباف عاـ  1429الموافق  19غشت سنة 2008
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ 265-08ّ
الدكتوراه،
الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الّميسانس ،شيادة الماستر وشيادة ّ
المتضمف نظاـ ّ
ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،

المؤرخ في  03نوفمبر  2011اّلذي يحدد شروط الحصوؿ عمى شيادة الماستر
 وبمقتضى القرار رقـ 715ّ
طمبة المسجميف لنيل شيادة ميندس دولة ،دبموـ الميندس المعماري في المدارس خارج الجامعة،
لم ّ
 وبمقتضى القرار رقـ  275المؤرخ في  30ديسمبر  2002اّلذي يحدد البرنامج البيداغوجي لنيل شيادة في العموـالزراعية تخصص " عمـ التربة".
يقــــــــــــــرر

المادة األولى :طبقا ألحكاـ القرار رقـ  715المؤرخ في  03نوفمبر  2011المشار إليو أعاله ،ييدؼ ىذا القرار

طمبة المسجميف لنيل شيادة
إلى تحديد البرنامج البيداغوجي لمتكويف التكميمي لنيل شيادة الماستر لم ّ
ميندس فالحي تخصص "حماية النبات :عمـ التربة" بالمدرسة الوطنية العميا لمفالحة ،طبقا لممحق
ىذا القرار.

المادة  :2يتوزع التكويف التكميمي المذكور في المادة األولى ليذا القرار كما يمي:
ميدان

طبيعة والحياة
عموم ال ّ

فرع

عموم فالحية

تخصص

التربة ،حماية وتحسين األراضي

طبيعة
أ

المادة  :3يمنح لمطالب ،ميندس دولة في " عمم التربة" بالمدرسة الوطنية العميا لمفالحة واّلذي تابع بنجاح التكويف
محدد في ممحق ىذا القرار ،شيادة ماستر وفقا لمقانوف المعموؿ بو.
التكميمي كما ىو ّ
يخصو،
المادة  :4يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير المدرسة الوطنية العميا لمفالحةّ ،
كل فيما ّ
الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
بتطبيق ىذا القرار اّلذي ينشر في ّ
النشرة ّ
حرر بالجزائر في  11ديسمبر 2014

وزير التعميم العالي والبحث العممي

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي

األستاذ دمحم مباركي

الثالثي

الرابع1024-
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ممحق البرنامج البيداغوجي لمتكوين التكميمي لنيل شيادة الماستر بالمدرسة الوطنية العميا لمفالحة
طبيعة والحياة -فرع  :عموم فالحية تخصص :التربة ،حماية وتحسين األراضي
ميدان :عموم ال ّ
السداسي س*5
المـــــادة
منيجية البحث

تربص تمييدي في البحث

مجموع السداسي س5

س *9لطمبة النظام الكالسيكي

دروس

40سا00

الحجم الساعي السداسي ( 15أسبوع)

أعمال موجية

أعمال تطبيقية

خرجات بيداغوجية

المجموع
السداسي

160سا00

160سا00

40سا00

السداسي س*6
المادة
رسالة الماستر

160سا00

الحجم الساعي السداسي ( 15أسبوع
إعداد بحوث في رسالة الماستر
 15أسبوع

السداسي س6
مجموع ّ

40سا00

3
3

200سا00

المجموع

السداسي

 15أسبوع

س *10لطمبة النظام الكالسيكي

معامل

6

معامل
1
1

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يحدد البرنامج البيداغوجي لمتكوين
قــــرار رقم  1194المؤرخ في  11ديسمبر ّ 2014
التكميمي لنيل شيادة الماستر لمطمبة المسجمين لنيل شيادة ميندس فالحي
تخصص "تكنولوجية صناعات التغذية الزراعية" بالمدرسة الوطنية العميا لمفالحة
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضمف
مؤرخ في  18ذي الحجة عاـ  1419الموافق  4أبريل سنة 1999
 بمقتضى القانوف رقـ  05-99ال ّّ
المتمـ،
القانوف التوجييي لمتعميـ العالي،
ّ
المعدؿ و ّ
األوؿ عاـ  1388الموافق  26يونيو سنة 1968
 وبمقتضى المرسوـ رقـ  424-68المؤرخ في  30ربيع ّالمتمـ،
الدروس في المعيد الوطني لمفالحة،
ّ
المتعّمق بنظاـ ّ
المعدؿ و ّ
المؤرخ في  5رجب عاـ  1435الموافق  5مايو سنة 2014
 وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ 154-14ّ
المتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
ّ
المؤرخ في  11رجب عاـ  1429الموافق  14يوليو سنة 2008
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ 219-08ّ
المتضمف تحويل المعيد الوطني لمفالحة إلى مدرسة خارج الجامعة،
ّ
المؤرخ في  17شعباف عاـ  1429الموافق  19غشت سنة 2008
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ 265-08ّ
الدكتوراه،
الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الّميسانس ،شيادة الماستر وشيادة ّ
المتضمف نظاـ ّ
ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،

المؤرخ في  03نوفمبر  2011اّلذي يحدد شروط الحصوؿ عمى شيادة الماستر
 وبمقتضى القرار رقـ 715ّ
طمبة المسجميف لنيل شيادة ميندس دولة ،دبموـ الميندس المعماري في المدارس خارج الجامعة،
لم ّ
 وبمقتضى القرار رقـ  283المؤرخ في  30ديسمبر  2002اّلذي يحدد البرنامج البيداغوجي لنيل شيادة في العموـالزراعية تخصص " تكنولوجية صناعات التغذية الزراعية".

يقــــــــــــــرر

النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي

الثالثي
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المادة األولى :طبقا ألحكاـ القرار رقـ  715المؤرخ في  03نوفمبر  2011المشار إليو أعاله ،ييدؼ ىذا القرار
طمبة المسجميف لنيل شيادة
إلى تحديد البرنامج البيداغوجي لمتكويف التكميمي لنيل شيادة الماستر لم ّ
ميندس فالحي تخصص "تكنولوجية صناعات التغذية الزراعية" بالمدرسة الوطنية العميا لمفالحة،
طبقا لممحق ىذا القرار.
المادة  :2يتوزع التكويف التكميمي المذكور في المادة األولى ليذا القرار كما يمي:
فرع
عموم فالحية

ميدان
طبيعة والحياة
عموم ال ّ

طبيعة
أ

تخصص
إعداد ونوعية األطعمة

المادة  :3يمنح لمطالب ،ميندس دولة تخصص " تكنولوجية صناعات التغذية الزراعية" بالمدرسة الوطنية العميا
محدد في ممحق ىذا القرار ،شيادة ماستر وفقا
لمفالحة واّلذي تابع بنجاح التكويف التكميمي كما ىو ّ
لمقانوف المعموؿ بو.
يخصو،
المادة  :4يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير المدرسة الوطنية العميا لمفالحةّ ،
كل فيما ّ
الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
بتطبيق ىذا القرار اّلذي ينشر في ّ
النشرة ّ
حرر بالجزائر في  11ديسمبر 2014

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ دمحم مباركي

ممحق البرنامج البيداغوجي لمتكوين التكميمي لنيل شيادة الماستر بالمدرسة الوطنية العميا لمفالحة
طبيعة والحياة -فرع  :عموم فالحية تخصص :إعداد ونوعية األطعمة
ميدان :عموم ال ّ
السداسي س*5
المـــــادة
لغة انجميزية
منيجية البحث
التخطيط والسياسات الغذائية
اإلحصاء التطبيقي
ترلص تمييدي في البحث
مجموع السداسي س5

س *9لطمبة النظام الكالسيكي

دروس
15سا00
20سا00
20سا00
30سا00
85سا00

السداسي س*6
المادة

رسالة الماستر
السداسي س6
مجموع ّ

س *10لطمبة النظام الكالسيكي

الحجم الساعي السداسي ( 15أسبوع)
خرجات بيداغوجية
أعمال موجية أعمال تطبيقية
15سا00
15سا00
10سا00
15سا00
45سا00
45سا00
55سا00

الحجم الساعي السداسي ( 15أسبوع
إعداد بحوث في رسالة الماستر
 15أسبوع
 15أسبوع

المجموع
السداسي
30سا00
35سا00
30سا00
45سا00
45سا00
185سا00

المجموع
السداسي

معامل
2
3
2
3
3
13

معامل
1
1

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قــــرار مؤرخ في  14ديسمبر  2014يعدل ممحق القرار رقم  638المؤرخ في  24سبتمبر ،2013
المتضمن تأىيل الماستر المفتوحة بعنوان السنة الجامعية  2014-2013بجامعة تممسان

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضمف
المؤرخ في  18ذي الحجة عاـ  1419الموافق  4أبريل سنة 1999
بمقتضى القانوف رقـ 05-99ّ
ّ
المتمـ،
القانوف التوجييي لمتعميـ العالي،
ّ
المعدؿ و ّ
وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  154-14المؤرخ في  5رجب عاـ  1435الموافق  5مايو سنة 2014المتض ّمف تعييف أعضاء الحكومة،
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي

الثالثي
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وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  138-89المؤرخ في  29ذي الحجة عاـ  1409الموافق أوؿ غشت سنةالمتمـ،
المتضمف إنشاء جامعة تممساف،
1989
ّ
المعدؿ و ّ
ّ
المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف ال ّسنة
المؤرخ في  24سبتمبر 2013
وبمقتضى القرار رقـ 638ّ
ّ
الجامعية  2014-2013بجامعة تممساف.
يقــــــــــــــرر
المتضمف
تعديل ممحق القرار رقـ  638المؤرخ في  24سبتمبر 2013
المادة األولى :ييدؼ ىذا القرار إلى ّ
ّ
السنة الجامعية  2014-2013بجامعة تممساف.
تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف ّ
يعدؿ ممحق القرار رقـ  638المؤرخ في  24سبتمبر  2013والمذكور أعاله ،عمى النحو التالي:
المادة ّ :2
تخصص
فرع
ميدان
إنتاج آلي
ىندسة صناعية
عموم وتكنولوجيا
...............................الباقي بدون تغيير................................

طبيعة
أ

يخصو ،بتطبيق ىذا القرار
المادة  :3يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة تممسافّ ،
كل فيما ّ
الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
اّلذي ينشر في ّ
النشرة ّ
حرر بالجزائر في  14ديسمبر 2014

وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ دمحم مباركي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قــــرار رقم  1998مؤرخ في  22ديسمبر  ،2014يعدل القرار رقم  66المؤرخ في  15مارس 2012
الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة جامعة قالمة ،المعدل
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  154-14المؤرخ في  5رجب عاـ  1435الموافق  5مايو سنة 2014والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،

 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  273-01المؤرخ في  30جمادى الثانية عاـ  1422الموافق  18سبتمبر سنة 2001والمتضمف إنشاء جامعة قالمة ،المعدؿ والمتمـ ،السيما المادة  2منو،

 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ  1424الموافق  23غشت سنة 2003الذي يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا ،المعدؿ والمتمـ ،السيما المادة  12منو،

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

 وبمقتضى القرار رقـ  66المؤرخ في  15مارس  2012الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة جامعةقالمة ،المعدؿ،

يقــــــــــــــرر

المادة األولى :يعدؿ الجدوؿ الممحق بالقرار رقـ  66المؤرخ في  15مارس  ،2012المعدؿ ،والمذكور أعاله ،كما
ىو في الجدوؿ الممحق بيذا القرار.

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

حرر بالجزائر في  22ديسمبر 2014

وزير التعميم العالي والبحث العممي
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األستاذ دمحم مباركي
الثالثي
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-األعضـــاء المعينون:

قائمة أعضاء مجمس إدارة جامعة قالمة

االســـم والمقب

جناف عبد المجيد
ريزي عبد المجيد
بف براىيـ سميماف
عثماني المأموف
بف حود عبد القادر
بف خميفة كريـ
عايب لخضر
قاسمية بمقاسـ
جندلي بوجمة
مجيمي ابراىيـ
طاىر
بوعيطة دمحم ال ّ

الصفة
رئيس
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو

ممثل
ممثل
ممثل
ممثل
ممثل
ممثل
ممثل
ممثل
ممثل
ممثل
ممثل

القطاع

الوزير المكمف بالتعميـ العالي والبحث العممي
الوزير المكمف بالمالية
الوزير المكمف بالتكويف والتعميـ المينييف
السمطة المكمفة بالوظيفة العمومية واإلصالح اإلداري
الوزيرة المكمفة بالتربية الوطنية
الوزير المكمف بالعمل والتشغيل والضماف االجتماعي
الوزير المكمف بالتجارة
الوزير المكمف بالصناعة والمناجـ
الوزير المكمف بالعدؿ
الوزير المكمف باألشغاؿ العمومية
الوالي

"....................................والباقي بدون تغيير"...............................
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قــــرار رقم  2001مؤرخ في  22ديسمبر  ،2014يعدل القرار رقم  3المؤرخ في  08يناير 2013
المعدل
الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة المدرسة الوطنية العميا لممناجمنت،
ّ
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  154-14المؤرخ في  5رجب عاـ  1435الموافق  5مايو سنة 2014والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
 بمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  500-05المؤرخ في  27ذي القعدة عاـ  1426الموافق  29ديسمبر سنة ،2005اّلذي يحدد مياـ المدرسة خارج الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا ،السيما المادة  10منو،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  116-08المؤرخ في  3ربيع الثاني عاـ  1429الموافق  9أبريل سنة 2008المتمـ،
والمتضمف إنشاء المدرسة الوطنية العميا لممناجمنت ،المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة ،2013اّلذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  271-14المؤرخ في  4ذي الحجة عاـ  1435الموافق  28سبتمبر سنة 2014والمتضمف نقل مقر المدرسة الوطنية العميا لممناجمنت،
 وبمقتضى القرار رقـ  3المؤرخ في  8يناير  ،2013اّلذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة المدرسةالمعدؿ.
الوطنية العميا لممناجمنت،
ّ
يقــــــــــــــرر
المعدؿ ،والمذكور أعاله ،كما ىو
المادة األولى :يعدؿ الجدوؿ الممحق بالقرار رقـ  3المؤرخ في  8يناير ،2013
ّ

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

حرر بالجزائر في  22ديسمبر 2014
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النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي

وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ دمحم مباركي
الثالثي
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-1األعضـــاء المعينين:

قائمة أعضاء مجمس إدارة المدرسة الوطنية العميا لممناجمنت

االســـم والمقب

شريط رابح
مبربش ظريفة
بجادي عبد الرحيـ
بولقروف رشيد
يوسفي دمحم نزيد
ميدي بوطغاف
بوالريش الياس
قيراط كريمة زوجة افتاف
ياسف دمحم
بيتر الساسي
خرفي ربيعة
بف حسيف اشرؼ
بقار بوعالـ
اوتمزابت رشيد
بميواف نشيدة
ميمل ازواو
درقاوي بومديف

الرحماف
بف حمادي عبد ّ
خميفاتي حساف

الصفة
رئيس
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو

القطاع

ممثل الوزير المكمف بالتعميـ العالي والبحث العممي
ممثل الوزير المكمف بالمالية
ممثل الوزيرة المكمفة بالتربية الوطنية
ممثل الوزير المكمف بالتكويف والتعميـ المينييف
السمطة المكمفة بالوظيفة العمومية واإلصالح اإلداري
ممثل ّ
الدفاع الوطني
ممثل الوزير ّ
ممثل الوزير المكمف باألشغاؿ العمومية
الصناعة التقميدية
بالسياحة و ّ
ممثل الوزيرة المكّمفة ّ
ممثل الوزير المكمف بالنقل
ممثل الوزير المكّمف بالتجارة
بالصناعة والمناجـ
ممثمة الوزير المكّمف ّ
ممثل الوزير المكمف بالطاقة
ممثل الوزير المكمف بالمواد المائية
ممثل الوزير المكمف بالبريد وتكنولوجيات اإلعالـ واالتصاؿ
ممثمة الوزير المكّمف بالسكف والعمراف والمدينة
ممثل عف المؤسسة العمومية الجزائرية لالتصاالت
ممثل عف المؤسسة العمومية صيداؿ
ممثل عف مجمع كوندور
ممثل عف اليانس لمتأميناتت

".............................والباقي بدون تغيير"........................................
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قــــرار رقم  2004مؤرخ في  29ديسمبر  ،2014يتضمن تأسيس لجنة
لوضع نظام لضمان الجودة في قطاع التعميم العالي والبحث العممي

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

المؤرخ في  5رجب عاـ  1435الموافق  5مايو سنة 2014
 وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ 154-14ّ
المتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  188-90المؤرخ في أوؿ ذي الحجة عاـ  1410الموافق  23يونيو سنة 1990اّلذي يحدد ىياكل اإلدارة المركزية وأجيزتيا بالو ازرات،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  17-13المؤرخ في  18ربيع األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013اّلذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 بناء عمى القرار رقـ  167المؤرخ في  31مايو سنة  2010والمتضمف تأسيس لجنة وطنية لتنفيذ نظاـ لضمافالجودة في مجاؿ التعميـ العالي والبحث العممي.
يقــــــــــــــرر
المادة األولى  :تنشأ لدى وزير التعميـ العالي والبحث العممي ،لجنة ،تكمف بوضع نظاـ لضماف الجودة في مجاؿ
التعميـ العالي والبحث العممي ،وتسمى أدناه "الّمجنة".
المادة  :2تكّمف الّمجنة بإدخاؿ وتطوير إجراءات لضماف الجودة في مؤسسات التعميـ العالي والبحث العممي.
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي

الثالثي
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الصدد تكّمف بمياـ ،السيما:
وفي ىذا ّ
 تأطير عمميات التقييـ الداخمي والتقييـ الذاتي لممؤسسات الرائدة ،بما يتناسب مع المرجع الوطني
لضماف الجودة في التعميـ العالي والبحث العممي،
 مرافقة خاليا ضماف الجودة المحدثة في مؤسسات التعميـ العالي والبحث العممي ،ومساعدتيـ حتى
تصبح عممياتية،
 تكويف مؤطري وأعضاء خاليا ضماف الجودة،
 وضع شروط إنشاء وكالة ضماف الجودة في التعميـ العالي والبحث العممي ،السيما بتكويف خبراء في
ضماف الجودة،
 تنسيق ،ومتابعة كل النشاطات المرتبطة بضماف الجودة في مؤسسات التعميـ العالي والبحث العممي،
والعمل عمى انسجاميا،
 تطوير قنوات االتصاؿ حوؿ النشاطات المرتبطة بضماف الجودة (عمبة البريد االلكتروني ،المواقع
االلكترونية ،اإلعالـ التقميدي ،الّمقاءات.)...،
المادة  :3تتشكل الّمجنة مف أساتذة باحثيف وخبراء في ضماف الجودة في التعميـ العالي والبحث العممي.
تحدد القائمة االسمية ألعضاء الّمجنة في ممحق ىذا القرار.
ّ
المادة  :4ينتخب أعضاء الّمجنة ،في أوؿ اجتماع ليا ،رئيسا ونائب رئيس لمدة ثالث سنوات.
المادة  :5يمكف الّمجنة دعوة ىياكل وأجيزة اإلدارة المركزية والمؤسسات تحت الوصاية لممشاركة في أعماليا ،وفقا
المدرجة في جدوؿ األعماؿ.
لمنقاط ّ
المادة  :6يمكف أف تستعيف الّمجنة بكل شخص مف شأنو مساعدتيا في أعماليا.
يحدد جدوؿ األعماؿ.
المادة  :7تجتمع الّمجنة مف رئيسيا اّلذي ّ
النشاطات لوزير التعميـ العالي والبحث
المادة  :8تدوف نتائج أعماؿ الّمجنة في محاضر ،يرسل تقرير سنوي حوؿ ّ
العممي.
الدائمة لمجنة.
المادة  :9تكمف المديرية العامة لمتعميـ والتكويف العالييف بضماف األمانة ّ
المادة  :10تتكفل المؤسسات األصمية أو المصالح المركزية المعنية بمصاريف نقل واقامة أعضاء الّمجنة طبقا
لمتنظيـ المعموؿ بو.
المادة  :11تمغى أحكاـ القرار رقـ  167المؤرخ في  31مايو  2010والمذكور أعاله.
السيد األميف العاـ لو ازرة التعميـ العالي والبحث العممي ومديري مؤسسات التعميـ العالي والبحث
المادة  :12يكّمف ّ
الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
العممي بالسير عمى تنفيذ ىذا القرار اّلذي ينشر في النشرة ّ
حرر بالجزائر في  29ديسمبر 2014

وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ دمحم مباركي
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ممحق القــــرار رقم  2004المؤرخ في  29ديسمبر  ،2014المتضمن تأسيس لجنة
لوضع نظام لضمان الجودة في قطاع التعميم العالي والبحث العممي
االســـم والمقب

السيد بكوش صادؽ

السيد حوشيف مصطفى

السيد لطرش دمحم اليادي
السيد نمامشة دمحم

النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي

القطاع

مدرسة الدراسات العميا التجارية -الجزائر

وزرة التعميـ العالي والبحث العممي
ا
جامعة قسنطينة2

جامعة قالمة

الثالثي
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السيد خالدي عبد القادر

جامعة معسكر

السيدة شاىد أمينة

المدرسة الوطنية العميا لمبيطرة -الحراش

السيدة مزعاش نصيرة

و ازرة التعميـ العالي والبحث العممي

السيد حرز هللا عبد الكريـ

جامعة بومرداس

السيدة خميف ربيعة

جامعة عنابة

السيد لراري دمحم

المدرسة الوطنية العميا لألشغاؿ العمومية -القبة

السيد لوسيف عبد هللا

جامعة سكيكدة

السيد سعيداف عبد القادر

المدرسة الوطنية المتعددة التقنيات -وىراف

السيد راجي مصطفى
السيد دنا أحمد

جامعة مستغانـ

جامعة وىراف لمعموـ والتكنولوجيا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يحدد القائمة االسمية ألعضاء
قــــرار رقم  2006مؤرخ في  29ديسمبر ّ 2014
مجمس إدارة المدرسة التحضيرية لمعموم االقتصادية والتجارية وعموم التسيير بعنابة
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المؤرخ في  5رجب عاـ  1435الموافق  5مايو سنة 2014
 وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ 154-14ّ
المتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  500-05المؤرخ في  27ذي القعدة عاـ  1426الموافق  29ديسمبر سنة 2005اّلذي يحدد مياـ المدرسة خارج الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا ،السيما المادة  11منو،

 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  164-10المؤرخ في  15رجب  1431الموافق  28جواف  ،2010والمتضمفإنشاء المدرسة التحضيرية لمعموـ االقتصادية والتجارية وعموـ التسيير بعنابة،

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

يقــــــــــــــرر
المادة األولى :تطبيقا ألحكاـ المادة  11مف المرسوـ التنفيذي رقـ  500-05المؤرخ في  27ذي القعدة عاـ
 1426الموافق  29ديسمبر سنة  ،2005والمذكور أعاله ،ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد القائمة
االسمية ألعضاء مجمس إدارة المدرسة التحضيرية لمعموـ االقتصادية والتجارية وعموـ التسيير بعنابة.

المادة  :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة المدرسة التحضيرية لمعموـ االقتصادية والتجارية وعموـ
التسيير بعنابة في الجدوؿ الممحق ليذا القرار.

الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
المادة  :3ينشر ىذا القرار في ّ
النشرة ّ
حرر بالجزائر في  29ديسمبر 2014

وزير التعميم العالي والبحث العممي
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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قائمة أعضاء مجمس إدارة المدرسة التحضيرية

-1األعضاء المعينين

االســـم والمقب

بوراص احمد
فرادي دمحم

بممبروؾ دمحم

صدقة عزالديف

بف الشيخ جماؿ

-2األعضـــاء المنتخبين:

االســـم والمقب

شماـ وفاء

عيوني ريـ

بوصبيعات عز الديف
مصباحي كيينة

في العموم االقتصادية والتجارية وعموم التسيير بعنابة
الصفة
رئيس

عضو

القطاع

ممثل الوزير المكمف بالتعميـ العالي والبحث العممي

ممثل الوزير المكمف بالمالية

عضو

ممثمة الوزيرة المكمفة بالتربية الوطنية

عضو

ممثل السمطة المكمفة بالوظيفة العمومية واإلصالح اإلداري

عضو

الصفة
عضو
عضو

عضو
عضو

ممثل الوزير المكمف بالتكويف والتعميـ المينييف

القطاع

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

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

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قــــرار رقم  2007مؤرخ في  29ديسمبر  ،2014يعدل القرار رقم  454المؤرخ في  10ديسمبر 2012

يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة المركز الجامعي تندوف ،المعدل والمتمم

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

المؤرخ في  5رجب عاـ  1435الموافق  5مايو سنة 2014
 وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ 154-14ّ
المتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  299-05المؤرخ في  11رجب عاـ  1426الموافق  16غشت سنة 2005اّلذي يحدد مياـ المركز الجامعي والقواعد الخاصة بتنظيمو وسيره ،السيما المادتاف  9و  10منو،

 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  303-11المؤرخ في  22رمضاف عاـ  1432الموافق  22غشت سنة 2011المتمـ ،السيما المادة  2منو،
والمتضمف إنشاء مركز جامعي بتندوؼّ ،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013اّلذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي.

 وبمقتضى القرار رقـ  454المؤرخ في  10ديسمبر  2012اّلذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارةالمركز الجامعي بتندوؼ ،المعدؿ والمتمـ،
يقــــــــــــــرر

المتمـ ،كما ىو
المادة األولى :يعدؿ الجدوؿ الممحق بالقرار رقـ  454المؤرخ في  10ديسمبر  ،2012المعدؿ و ّ
محدد في الجدوؿ الممحق بيذا القرار.

الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
المادة  :02ينشر ىذا القرار في ّ
النشرة ّ

حرر بالج ازئر في  29ديسمبر 2014

وزير التعميم العالي والبحث العممي

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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-1األعضاء المعينون

االســـم والمقب
بف قدواد عائشة
كبير عبد الكريـ
بوصبيعات سكتو
طيب
زواوي ال ّ
بريـ فييـ
مكي جموؿ
عبابسية عبد العزيز
خالدي دمحم
موالي عمار براىيـ
الرحماف
كيدجي عبد ّ
حمودي عبد الكريـ

-2األعضـــاء المنتخبين:
االســـم والمقب
فردي حماد
حامي خميفة
زناقي سمراء
بالغا براىيـ
حيسوف سيد احمد
حمودا احمد محمود

قائمة أعضاء مجمس إدارة المركز الجامعي بتندوف
الصفة
رئيس
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
الصفة
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو

القطاع
ممثل الوزير المكمف بالتعميـ العالي والبحث العممي
ممثل الوزير المكمف بالمالية
ممثمة الوزيرة المكمفة بالتربية الوطنية
ممثل الوزير المكمف بالتكويف والتعميـ المينييف
ممثل السمطة المكمفة بالوظيفة العمومية واإلصالح اإلداري
ممثل الوزير المكمف بالعمل والتشغيل الضماف االجتماعي
ممثل الوزيرة المكمف بالثقافة
ممثل الوزير المكمف بالعدؿ حافع األختاـ
ممثل الوزير المكمف بالصناعة والمناجـ
ممثل الوزير المكمف بالتجارة
ممثل الػ ػ ػوالي
القطاع
ممثل منتخب عف سمؾ األساتذة المساعديف
ممثل منتخب عف سمؾ األساتذة المساعديف
وعماؿ الخدمات
ممثمة منتخبة عف الموظفيف اإلدارييف والتقنييف ّ
وعماؿ الخدمات
ممثل منتخب عف الموظفيف اإلدارييف والتقنييف ّ
طمبة
ممثل منتخب عف ال ّ
طمبة
ممثل منتخب عف ال ّ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قــــرار رقم  2008مؤرخ في  29ديسمبر  ،2014يتضمن إنشاء شيادة
فوق التخصص في "البيداغوجيا الطبية"
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

 بمقتضى المرسوـ رقـ  215-71المؤرخ في  4رجب عاـ  ،1391الموافق  25غشت سنة  ،1971والمتضمفتنظيـ الدروس الطبية ،المعدؿ والمتمـ.
 وبمقتضى المرسوـ رقـ  216-71المؤرخ في  4رجب عاـ  ،1391الموافق  25غشت سنة  ،1971والمتضمفتنظيـ الدروس لمحصوؿ عمى دبموـ الصيدلي،
 وبمقتضى المرسوـ رقـ  218-71المؤرخ في  4رجب عاـ  ،1391الموافق  25غشت سنة  ،1971المعدؿوالمتمـ ،والمتضمف تنظيـ الدروس لمحصوؿ عمى شيادة جػراح األسناف،
 وبمقتضى المرسوـ رقـ  275-71المؤرخ في  15شواؿ عاـ  ،1391الموافق  3ديسمبر سنة ،1971والمتضمف إحداث شيادة الدروس الطبية الخاصة،
 وبمقتضى المرسوـ رقـ  200-74مؤرخ في  14رمضاف عاـ  1394الموافق أوؿ أكتوبر سنة 1974والمتضمف إنشاء شيادة دكتور في العموـ الطبية،
 وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  154-14المؤرخ في  05رجػب  1435الموافق  5مػايو سنة 2014والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  294-01المؤرخ في  13رجب عاـ  ،1422الموافق أوؿ أكتوبر سنة ،2001الذي يحدد شروط توظيف وممارسة األساتذة المشاركيف واألساتذة المدعويف وعمميـ في مؤسسات التعميـ
والتكويف العالييف.
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األوؿ  1434الموافق  30جانفي سنة 2013والذي يحػدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 وبمقتضى القرار الوزاري المشترؾ المؤرخ في  2فبراير سنة  ،2002الذي يحدد كيفيات التكفل بمصاريف النقلواإلقامة لألساتذة المدعويف المقيميف وغير المقيميف،
 وبموجب القرار رقـ  618المؤرخ في  8أكتوبر  2011والمتضمف إنشاء شيادة فوؽ التخصص في العموـالطبية.
يـقــــــرر
المادة األولى :تطبيقا ألحكاـ المادة األولى مف القرار  618المؤرخ في  8أكتوبر سنة  ،2011المذكور أعاله،
ينشأ طور دراسات طبية فوؽ التخصص في البيداغوجيا الطبية ويتوج بشيادة فوؽ التخصص في

البيداغوجيا الطبية.
المادة  :2يفتح التكويف مف أجل الحصوؿ عمى شيادة التخصص في البيداغوجيا الطبية لممكمفيف بالتعميـ،
األساتذة الجامعييف.
تستقبل الدفعة عشريف ( )20مترشح.
المادة  :3يجري التكويف عمى مستوى كمية الطب لجامعة تممساف.
المادة  :4يحدد الحجـ الساعي اإلجمالي لمتكويف بمائة ( )100ساعة توزع عمى مدة سنة (.)1
يحدد البرنامج البيداغوجي المفصل بالتكويف في ممحق ىذا القرار (البرنامج متوفر عمى مستوى مديرية
التكويف في الدكتوراه والتأىيل الجامعي).
المادة  :5يتوج التعميـ باختبار نظري وآخر تطبيقي،

يتضمف امتحاف التقييـ اختبا ار نظريا وآخر تطبيقي يعمف ناجحا المترشح الحائز عمى عالمة تساوي

عشر مف عشريف ( )20/10أو تفوقيا.

يتوجب عمى المترشح ،تقديـ مذكرة نياية الدراسة ومناقشتيا بنجاح.

المادة  :6تتشكل لجنة التقييـ مف ثالثة ( )3أعضاء ،عضويف مف لجنة الخبراء وخبيريف في البيداغوجيا الطبية
وأستاذ استشفائي جامعي في التخصص المعني.

المادة  :7يكمف المسؤولوف البيداغوجيوف ،مع كمية الطب لجامعة تممساف بالمياـ التالية:
 ضماف تنظيـ الدروس ( الرزنامة والمضموف ومتابعة التعميـ )،
 انتقاء ممفات الترشح،

 تحديد قائمة المترشحيف المسموح ليـ بالتسجيل في التكويف،
 ضماف تحديد مقاييس التكويف،

 ضماف حسف سير التكويف ومتابعتو،

 ضماف تحضير االجتماعات الدورية الخاصة بالتوجيو البيداغوجي وتنسيقو.

المادة  :8يمكف دعػوة األساتذة االستشفائييف الجامعييف األجانب األكفاء ،في مجاؿ البيداغوجيا الطبية ،قصد
تدعيـ القدرات الوطنية في التكويف والتكفل الطبي ،وذلؾ بصفة أساتذة مدعويف غير مقيميف طبقا

لمتنظيـ المعموؿ بو.
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المادة  :9يضمف التنسيق بشأف التكويف لجنة بيداغوجية لفوؽ التخصص ،يترأسيا األستاذ بربر نسيب كمية الطب
لجامعة تممساف وتتشكل مف األساتذة اآلتية أسماؤىـ:

أوال – األساتذة الجزائريون:

 األستاذ فياد عبد الرحماف ،أستاذ في الطب،

 األستاذ طالب عبد السالـ ،أستاذ في الطب،
 األستاذ شادلي عمي ،أستاذ في الطب،
 األستاذ مقني كاوؿ ،أستاذ في الطب،
ثانيا – األساتذة األجانب:
 الدكتور كميموا بيار ،مختص في البيداغوجيا الطبية.

المادة  :10تتكفل كمية الطب لجامعة تممساف بمصاريف نقل األساتذة المدعويف غير المقيميف واقامتيـ طبقا
لمتنظيـ المعموؿ بو.

المادة  :11يكمف كل مف السادة المدير العػاـ لمتعميـ والتكويف العػالييف ومدير جامعة تممساف ،كل فيما يخصو،
بتنفيذ ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

حرر بالجزائر في  29ديسمبر 2014

وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ دمحم مباركي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قــــرار رقم  2009مؤرخ في  29ديسمبر  ،2014يحدد معايير االنتقاء لمقبول
في برنامج التكوين اإلقامي بالخارج بعنوان سنة 2015
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

 وبمقتضى المرسوـ رقـ  200-74المؤرخ في أوؿ أكتوبر سنة  1974والمتضمف إنشاء شيادة الدكتوراه فيطبية،
العموـ ال ّ
 وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  154-14المؤرخ في  5رجب عاـ  1435الموافق  5مايو سنة 2014والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
 وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  196-14المؤرخ في  08رمضاف عاـ  1435الموافق  06يوليو سنة 2014المتضمف تنظيـ التّكويف وتحسيف المستوى بالخارج وتسييرىما،
و
ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  254-98المؤرخ في  24ربيع الثاني عاـ  1419الموافق  17غشت سنةالمتمـ،
الدكتوراه ،وما بعد التّدرج المتخصص والتأىيل الجامعي،
ّ
 1998والمتعمق بالتّكويف في ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  265-08المؤرخ في  17شعباف عاـ  1429الموافق  19غشت سنة 2008الدكتوراه،
و
المتضمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الّميسانس وشيادة الماستر وشيادة ّ
ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األوؿ عاـ  ،1434الموافق  30جانفي سنةيحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 ،2013اّلذي ّ
يقــــــــــرر
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الفصـــــــل األول
أحكام عامــة
المادة األولى :تطبيقا لممادة  32مف المرسوـ الرئاسي رقـ  196-14المؤرخ في  08رمضاف عاـ  1435الموافق

 06يوليو سنة  2014المذكور أعاله ،ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد كيفيات تطبيق المواد  27و 28
و 29مف المرسوـ الرئاسي رقـ  196-14المؤرخ في  08رمضاف عاـ  1435الموافق  06يوليو
سنة  2014والمذكور أعاله.
الدولي،
المادة  :2يستند برنامج التّكويف اإلقامي بالخارج ،بعنواف سنة  ،2015إجباريا إلى برامج التعاوف ّ

الدولية ما بيف الجامعات ،ويخص:
واتفاقيات الشراكة واالتفاقيات ّ
الدكتوراه لفائدة األساتذة الباحثيف ،واألساتذة الباحثيف االستشفائييف الجامعييف،
 التكويف في ّ
الدكتوراه.
الدائميف اّلذيف ىـ في طور إنياء أطروحة ّ
والباحثيف ّ
يحضروف أطروحة
طور الثالث لفائدة ال ّ
 التّكوينات في ما بعد التّدرج ،والتّكويف في ال ّ
طمبة اّلذيف ّ
الدكتوراه.
ّ
 التكوينات المتخصصة في العموـ الطبية،
 تكوينات التّخصص الميني لفائدة مستخدمي اإلدارات والمؤسسات العمومية المرسموف.
السارية المفعوؿ.
ّ
تحدد الفروع والشعب المعتمدة في ىذا البرنامج وفقا لإلجراءات التنظيمية ّ
يخص التّكويف اإلقامي في الخارج:
المادة :3
ّ
 البرامج الوطنية المستفيدة مف منح والبرامج ما بيف الحكومات.
 العروض الصادرة عف المؤسسات أو الييئات األجنبية المعترؼ بيا.
الفصـــــــل الثاني
طمبـــــة
فئــــة ال ّ

المادة  :4طبقا لممادة  27مف المرسوـ الرئاسي رقـ  196-14المؤرخ في  08رمضاف عاـ  1435الموافق 06
طمبة المرشحيف لمتّكويف اإلقامي في الخارج
يوليو سنة  2014والمذكور أعاله ،يجب أف تتوفر في ال ّ
الشروط التالية:

المسار الجامعي دوف دورة
 أف يكوف المرشحوف مرتبا ،حسب المعدالت العامة
المحصل عمييا خالؿ ّ
ّ
الصعيد الوطني.
االستدراؾ /مف بيف ال ّ
طمبة الثالثة ( )03األوائل في ّ
الدفعة لمشعب المعتمدة عمى ّ
وفي حالة ما إذا استفاد الطالب المرشح مف تحويل مف مؤسسة جامعية إلى مؤسسة جامعية أخرى ،خالؿ
مسار الدراسة الجامعية ،تؤخذ بعيف االعتبار النقاط التي تحصل عمييا في المؤسسة األصمية

 أف ال يتعدى ّسف المرشح بتاريخ 2015:/12/31
 23 سنة بالنسبة لمحائزيف عمى شيادة الّميسانس،

 25 سنة بالنسبة لمحائزيف عمى شيادة الماستر ،شيادة ميندس دولة ،شيادة ميندس معماري أو
الصيدلة،
ماستر في اليندسة المعمارية ،شيادة دكتور بيطري ،دكتور في طب األسناف  ،دكتور في ّ

طب،
بالنسبة لمحائزيف عمى شيادة دكتوراه في ال ّ
ّ 27 سنة ّ
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المادة  :5يخضع المرشحوف المنتقوف المذكوروف في المادة  4مف ىذا القرار لمسابقة كتابية وفق االجراءات

المعموؿ بيا.
الرئاسي رقـ  196-14المؤرخ في  08رمضاف
المادة  :6عالوة عمى ّ
الشروط المذكورة ففي المادة  7مف المرسوـ ّ
طمبة غير األجراء المسجموف في
عاـ  1435الموافق  06يوليو سنة  2014والمذكور أعاله ،فإف ال ّ
الدكتوراه ،والمرشحوف لتكويف اقامي في الخارج يتـ انتقائيـ،
الدكتوراه ،واّلذيف ىـ بصدد إنياء أطروحة ّ
ّ
بعد دراسة الممفات مف قبل المجالس العممية لمؤسسات تسجيميـ في األطروحة ،ومف قبل المجاف
الندوات الجيوية لمجامعات ،مف بيف المرشحيف ذوي الجنسية الجزائرية اّلذيف تتوفر
الخاصة اّلتي تنظميا ّ
الشروط التالية:
فييـ ّ
 تقديـ رسالة استقباؿ أصمية صادرة عف ىيئة جامعية أو بحثية بالخارج ذات قدرات عممية وتكنولوجية
عالية،
 إشراؼ ثنائي أو وصاية ثنائية عمى األطروحة،
طة عمل عممية مصادؽ عمييا مف طرؼ الييئات العممية لمؤسسات التّكويف العالي أو
 إثبات خ ّ
مديري مخابر بحث ،جزائرية أو أجنبية ،عند االقتضاء ،مع تحديد األىداؼ المنتظرة مف التّكويف،
 أف ال يتعدى ّسف المرشح  30سنة بتاريخ .2015/12/31
الفصـــــــل الثالث
الدائمين
فئة األساتذة الباحثين االستشفائيين الجامعيين والباحثين ّ
المادة  :7طبقا لممادة  28مف المرسوـ الرئاسي رقـ  196-14المؤرخ في  08رمضاف عاـ  1435الموافق 06
يوليو سنة  2014والمذكور أعاله ،يتـ انتقاء األساتذة الباحثيف ،واألساتذة الباحثيف االستشفائييف
يحضروف أطروحة
الدائميف ،المرشحيف لمتّكويف اإلقامي في الخارج ،واّلذيف
الجامعييف ،والباحثيف ّ
ّ
دكتوراه ،بعد دراسة الممفات مف طرؼ المجالس العممية لممؤسسة المستخدمة ومف طرؼ الّمجاف الخاصة
الندوات الجيوية لمجامعات ،مف بيف المرشحيف ذوي الجنسية الجزائرية اّلذيف تتوفر فييـ
اّلتي تنظميا ّ
الشروط التّالية:
ّ
 - تقديـ رسالة استقباؿ أصمية صادرة عف ىيئة جامعية أو بحثية بالخارج ذات قدرات عممية
وتكنولوجية عالية،
- إشراؼ ثنائي أو وصاية ثنائية عمى األطروحة،
- إثبات خطة عمل عممية مصادؽ عمييا مف طرؼ الييئات العممية لمؤسسات التّكويف العالي أو
مديري مخابر جزائرية وأجنبية ،عند االقتضاء ،مع تحديد موضوع البحث ومدى تقدـ انجازه،
واألىداؼ المنتظرة مف التّكويف.
طبية ،مف بيف األساتذة المساعديف االستشفائييف
المادة  :08يتـ انتقاء المرشحيف لمتخصص في العموـ ال ّ
طبية.
الدكتوراه في العموـ ال ّ
الجامعييف المسجميف إلعداد شيادة ّ
يتـ انتقاء المرشحيف مف طرؼ المجالس العممية لممؤسسة األصمية.
يجب أف تتوفر في المرشحيف الشروط التالية:
 تقديـ رسالة استقباؿ أصمية صادرة عف ىيئة جامعية أو بحثية بالخارج ذات قدرات عممية وتكنولوجية
عالية،
 إشراؼ ثنائي أو وصاية ثنائية عمى األطروحة،
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مصادؽ عمييا مف طرؼ الييئات العممية لمؤسسات التّكويف العالي أو
 إثبات خ ّ
طة عمل عممية ّ
مديري مخابر جزائرية وأجنبية ،عند االقتضاء ،مع تحديد األىداؼ المنتظرة مف التّكويف.
الـــرابع
الفصـــــل ّ
فئة المستخدمين المرسمين في اإلدارات والمؤسسات العمومية

المادة  :09طبقا لممادة  29مف المرسوـ الرئاسي رقـ  196-14المؤرخ في  08رمضاف عاـ  1435الموافق 06
يوليو سنة  2014والمذكور أعاله ،يتـ انتقاء مستخدمي اإلدارات والمؤسسات العمومية المرسميف
المرشحيف لمتكويف اإلقامي في الخارج مف طرؼ لجنة الخبراء المنصوص عمييا في المادة  6مف
المرسوـ الرئاسي رقـ  196-14المؤرخ في  08رمضاف عاـ  1435الموافق  06يوليو سنة ،2014
والمذكور أعاله ،مف بيف المرشحيف اّلذيف تتوفر فييـ الشروط التالية:
طويل أو شيادة جامعية في
التدرج في المدى ال ّ
 أف يكوف المرشح حائ از عمى شيادة جامعية في ّ
المشار إلييا،
الطور األوؿ أو ال ّ
طور الثاني أو شيادة أجنبية معترؼ بمعادلتيا لمشيادات ّ
 تقديـ رسالة استقباؿ أصمية صادرة عف مؤسسة جامعية أو بحثية بالخارج ذات مراجع معترؼ بيا،
 تقديـ رسالة تحفيز تبيف موضوع مشروع التّكويف مؤشر عمييا مف طرؼ رئيس المؤسسة األصمية أو
السمطة السّممية المؤىمة،
ّ
المسطر لو عالقة بمنصب
كويف
الت
بأف
يبيف
المستخدمة،
الييئة
طرؼ
مف
عميو
مؤشر
ير،
ر
تق
تقديـ

ّ
ّ
العمل الحالي أو المستقبمي عند انتياء التّكويف وابراز تأثير ىذا التّكويف عمى سير المؤسسة أو
الييئة.
الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
المادة  :10ينشر ىذا القرار في النشرة ّ
حرر بالجزائر في  29ديسمبر 2014

وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ دمحم مباركي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قــــرار  2010مؤرخ في  29ديسمبر  ،2014يحدد معايير
االنتقاء لمقبول في برنامج تحسين المستوى في الخارج
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

 وبمقتضى المرسوـ رقـ  200-74مؤرخ في  14رمضاف عاـ  ،1394الموافق ألوؿ أكتوبر سنة 1974طبية،
والمتضمف إنشاء شيادة الدكتوراه في العموـ ال ّ

 -وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  154-14المؤرخ في  5رجب عاـ  1435الموافق  5مايو سنة 2014والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،

 وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  196-14المؤرخ في  08رمضاف عاـ  1435الموافق  06يوليو سنة 2014المتضمف تنظيـ التّكويف وتحسيف المستوى بالخارج وتسييرىما،
و
ّ
 -وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  254-98المؤرخ في  24ربيع الثاني عاـ  1419الموافق  17غشت سنة

المتمـ،
الدكتوراه ،وما بعد التّدرج المتخصص والتأىيل الجامعي،
ّ
 1998والمتعمق بالتّكويف في ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  265-08المؤرخ في  17شعباف عاـ  1429الموافق  19غشت سنة 2008الدكتوراه،
و
المتضمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الّميسانس وشيادة الماستر وشيادة ّ
ّ
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 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  231-10المؤرخ في  23شواؿ عاـ  1431الموافق  2أكتوبر سنة ،2010الدكتوراه،
المتضمف القانوف األساسي لطالب ّ

 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األوؿ عاـ  ،1434الموافق  30جانفي سنةيحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 ،2013اّلذي ّ
يقــــــــــرر
الفصـــــــل األول
أحكام عامــة

المادة األولى :تطبيقا لممادة  40مف المرسوـ الرئاسي رقـ  196-14المؤرخ في  08رمضاف عاـ  1435الموافق

 06يوليو سنة  2014المذكور أعاله ،ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد كيفيات تطبيق المواد 37 ،36
و 38مف المرسوـ الرئاسي رقـ  196-14المؤرخ في  08رمضاف عاـ  1435الموافق  06يوليو

سنة  2014والمذكور أعاله.

المادة ّ :2تدعى كل مؤسسة جامعية لملء دفتر شروط يوضع عمى مستوى و ازرة التعميـ العالي والبحث العممي
لمناقشة الميزانية الّتي ستمنح ليا وفقا لبرنامجيا لمتّكويف ومخططيا لمتأطير.
المادة  :3تخصص وسائل دعـ الحراؾ وتحسيف المستوى بالخارج لكل مؤسسة جامعية تحت الوصاية أو لإلدارة

المركزية بالو ازرة ،حسب األولوية ،طبقا لدفتر شروط يتضمف وسائل دعـ الحراؾ بالخارج ،وتمنح
الدكتوراه كما يمي:
األولوية لممسجميف في ّ

الدكتوراه األجراء وغير األجراء.
-عمى األقل  %50بالنسبة لطمبة ّ

 %50-تخصص لفائدة باقي أنواع تحسيف المستوى :االقامات ذات المستوى العالي ،التظاىرات العممية

ذات الفائدة المؤكدة وتحسيف المستوى لموظفي اإلدارات ،لجميع فئات األساتذة الباحثيف والباحثيف
طبية ،وموظفي اإلدارات.
الدكتوراه األجراء وغير األجراء ،والمقيميف في العموـ ال ّ
الدائميف وطمبة ّ
ّ
الفصـــــــل الثاني
تداريب تحسين المستوى في الخارج

المادة  :4تطبيقا لممادة  36مف المرسوـ الرئاسي رقـ  196-14المؤرخ في  08رمضاف عاـ  1435الموافق 06
يوليو سنة  2014والمذكور أعاله ،تنظـ تداريب تحسيف المستوى في الخارج لفائدة األصناؼ التالية:
الدائموف اّلذيف يحضروف
 األساتذة الباحثوف واألساتذة الباحثوف االستشفائيوف الجامعييف والباحثوف ّ
الدكتوراه،
أطروحة ّ
طمبة المقيميف في العموـ
السنة الثانية ماستر أو ماجستير وال ّ
 ال ّ
طمبة غير األجراء المسجميف في ّ
طبية في طور التّكويف،
ال ّ
 المستخدموف اإلداريوف والتقنيوف في اإلدارة المركزية لمو ازرة والمؤسسات تحت الوصاية.
المسجموف
المادة  :5يمكف لألساتذة الباحثوف واألساتذة الباحثوف االستشفائيوف الجامعيوف والباحثوف ّ
الدائموفّ ،
النظاـ الكالسيكي أو نظاـ  L.M.Dاالستفادة مف تداريب تحسيف المستوى في الخارج،
الدكتوراه في ّ
في ّ
المسجمة في برامج التّكويف وتحسيف المستوى لييئات ومؤسسات التّكويف وتحسيف المستوى لييئات
ّ
تتوفر فييـ الشروط التّالية:
ومؤسسات التّكويف والبحث ،يجب أف ّ
 التسجيل بانتظاـ في الدكتوراه (ابتداء مف التّسجيل الثاني)،
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 تقديـ مشروع عمل مؤشر عميو مف طرؼ المشرؼ عمى األطروحة تحدد فيو األىداؼ والمنيجية
والتأثيرات المنتظرة مف البحث.
مسممة
مصادؽ عمييا ،محددة لألىداؼ ،المنيجية والتأثيرات المنتظرةّ ،
 تقديـ رسالة استقباؿ أصمية أو ّ
مف طرؼ ىيئة جامعية أو بحثية في الخارج ذات قدرات عممية وتكنولوجية عالية ،في مجاؿ
اختصاص المترشح.
الدائميف ،ومف طرؼ
المادة  :6يتـ انتقاء المرشحيف مف طرؼ المجمس العممي لمركز البحث بالنسبة لمباحثيف ّ
المجنة العممية لمقسـ ،عمى أف يتـ تأكيد ذلؾ مف طرؼ المجمس العممي لمكمية أو المعيد أو المدرسة
بالنسبة لممدارس خارج الجامعة في ما يخص طمبة الدكتوراه.
في حالة انسداد ،يعود اتخاذ القرار النيائي لممجمس العممي لممؤسسة الجامعية المعنية.
السنة الثانية ماستر أو
الدكتوراه وال ّ
المادة  :7يمكف لمطمبة غير األجراء المسجميف في ّ
طمبة المسجميف في ّ
طبية في طور التّكويف ،االستفادة مف تداريب تحسيف المستوى
طمبة المقيميف في العموـ ال ّ
الماجستير وال ّ

في الخارج.
يجب أف تتوفر فييـ الشروط التالية:
الدكتوراه (ابتداء مف التسجيل الثاني)،
 التسجيل بانتظاـ في ّ
 تقديـ مشروع عمل مؤشر عميو مف طرؼ المشرؼ عمى األطروحة أو المذكرة ،تحدد فيو األىداؼ
والمنيجية والتأثيرات المنتظرة مف البحث،
 تقديـ رسالة استقباؿ أصمية أو مصادؽ عمييا ،محددة لألىداؼ ،المنيجية والتأثيرات المنتظرة مسّممة مف
المترشح.
طرؼ ىيئة جامعية أو بحثية بالخارج ذات قدرات عممية وتكنولوجية عالية في مجاؿ تخصص
ّ
طمبة الدكتوراه غير األجراء ،ومف
المادة  :8يتـ انتقاء المرشحيف مف طرؼ المجمس العممي لمركز البحث بالنسبة ل ّ
طرؼ الّمجنة العممية لمقسـ ،عمى أف يتـ تأكيد ذلؾ مف طرؼ المجمس العممي لمكمية أو المعيد أو
الدكتوراه.
المدرسة بالنسبة لممدارس خارج الجامعة في ما يخص طمبة ّ
في حالة انسداد ،يعود اتخاذ القرار النيائي لممجمس العممي لممؤسسة الجامعية المعنية.
المادة  :9طبقا لممادة  10مف المرسوـ الرئاسي رقـ  196-14المؤرخ في  08رمضاف عاـ  1435الموافق 06






يوليو سنة  ،2014والمذكور أعاله ،يتـ انتقاء المستخدميف اإلدارييف والتقنييف في اإلدارة المركزية لمو ازرة
والمؤسسات تحت الوصاية لالستفادة مف تداريب تحسيف المستوى بالخارج مف بيف:
الساميف،
المستخدميف التقنييف الميندسيف والتقنييف ّ
التكيف مع تجيي ازت جديدة أو طرائق عمل
المستخدميف اآلخريف اّلذيف ىـ في حاجة لتحييف المعارؼ و ّ
جديدة،
المستخدميف العامميف عمى مستوى اتخاذ القرار اّلذيف يمكنيـ ،بطمب مف الوصاية ،االستفادة مف تدريب
لتحسيف المستوى،
يتـ انتقاء المرشحيف مف طرؼ مجمس مديرية الييئة الجامعية أو البحثية أو المصالح المؤىمة لإلدارة
المركزية.
الفصل الثالث
اإلقامة العممية قصيرة المدى ذات المستوى العالي

المادة  :10تطبيقا لممادة  37مف المرسوـ الرئاسي رقـ  196-14المؤرخ في  08رمضاف عاـ  1435الموافق
 06يوليو سنة  ،2014والمذكور أعاله ،يستفيد األساتذة ،واألساتذة االستشفائيوف الجامعيوف ،واألساتذة
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المحاضروف قسـ "أ" ،واألساتذة المحاضريف االستشفائيوف الجامعيوف قسـ "أ" ،ومدراء البحث ،وأساتذة
البحث قسـ "أ" ،مف برامج االقامات العممية قصيرة المدى ذات المستوى العالي ،يجب أف تتوفر فييـ
الشروط التالية:
طة عمل تحدد األىداؼ مف اإلقامة العممية،
 تقديـ خ ّ تقديـ رسالة استقباؿ أصمية أو مصادؽ عمييا ،محددة لألىداؼ والمنيجية والتأثيرات المنتظرة صادرة عفىيئة جامعية أو بحثية بالخارج ذات قدرات عممية وتكنولوجية عالية ،في مجاؿ تخصص المترشح.
المادة  :11تتراوح مدة اإلقامة العممية قصيرة المدى ذات المستوى العالي مف سبعة ( )07أياـ إلى خمسة عشر
( )15يوما.
المادة  :12يمكف لألساتذة المحاضريف قسـ "ب" وأساتذة البحث قسـ "ب" االستفادة مف إقامة عممية بالخارج

لتحضير التأىيل الجامعي ،وفق الشروط التالية:
 تقديـ خطة عمل تحدد أىداؼ اإلقامة العممية.
 تقديـ رسالة استقباؿ أصمية أو مصادؽ عمييا ،محددة لألىداؼ والمنيجية والتأثيرات المنتظرة صادرة
عف ىيئة جامعية أو بحثية بالخارج ذات قدرات عممية وتكنولوجية عالية ،في مجاؿ تخصص المترشح.
المادة  :13يجب أف ال تتجاوز مدة اإلقامة العممية لمفئات المذكورة في المادة  12مف ىذا القرار خمسة عشر
( )15يوما.

الرابع
الفصل ّ
المشاركة في التظاىرات العممية

المادة  :14تطبيقا لممادة  38مف المرسوـ الرئاسي رقـ  196-14المؤرخ في  08رمضاف عاـ  1435الموافق

 06يوليو سنة  ،2014والمذكور أعاله ،يمكف لألساتذة الباحثيف واألساتذة الباحثيف االستشفائييف
الدائميف ومستخدمي اإلدارة المركزية لمو ازرة والمؤسسات العمومية تحت الوصاية،
الجامعييف ،والباحثيف ّ
الدولية ذات الفائدة المؤكدة ،إذا كاف ذلؾ مبر ار بدعوة مف منظمي
المشاركة في التظاىرات العممية ّ
التظاىرة العممية.
الدكتوراه ،والمقيـ في العموـ الطبية المسجل
المادة  :15يمكف الطالب غير األجير المسجل لتحضير أطروحة ّ
السنة
الدراسات ال ّ
طبية المتخصصة ،المشاركة في التظاىرات العممية ّ
لتحضير شيادة ّ
الدولية ،ابتداء مف ّ
الثانية مف التسجيل ،إذا تقدموا بمدخمة مقبولة مف طرؼ لجنة تنظيـ التظاىرة العممية وذات عالقة
بموضوع أطروحتيـ ،بعد األخذ برأي المشرؼ عمى األطروحة وموافقة المجمس العممي لممؤسسة.
المادة  :16يمكف بصفة استثنائية ،لألساتذة الباحثيف االستشفائييف الجامعييف المشاركة في التظاىرات العممية
طبية.
الصمة بالتكويف في العموـ ال ّ
دوف تقديـ مداخمة في الممتقيات العممية والتقنية ذات ّ

المادة  :17يجب أف ال تتجاوز مدة التظاىرات العممية سبعة ( )07أياـ.
الساري المفعوؿ.
المادة  :18يستفيد المرشحوف لمتظاىرات العممية مف منحة ّ
تحدد نسبتيا طبقا لمتنظيـ ّ
تتكفل المؤسسة المعنية بمصاريف تسجيل األساتذة الباحثيف واألساتذة الباحثيف اإلستشفائييف الجامعييف
الدا ئميف المشاركيف في التظاىرة العممية في حالة عدـ تكفل الييئة األجنبية المستقبمة
والباحثيف ّ
بالمرشح.
ّ
المادة  :19يمكف لألساتذة الباحثيف الجامعييف والمسؤوليف اإلدارييف ورؤساء المؤسسات المشاركة في إقامات
تعاوف بطمب مف الوصاية لتمثيل و ازرة التعميـ العالي والبحث العممي أو الجزائر في إطار العالقات
الدولية مع الجامعات األجنبية.
ّ
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المادة  :20رؤساء المؤسسات ممزموف بإجبارية تزويد قاعدة البيانات المخصصة لتربصات تحسيف المستوى
قصيرة المدى الموضوعة مف طرؼ و ازرة التعميـ العالي والبحث العممي ،وذلؾ بإدخاؿ بصفة منتظمة،
الرتبة ،مدة التّربص ،بمد االستقباؿ).
عناصر المعمومات الخاصة بكل مستفيد ،تمقائيا( ،الّمقب واالسـّ ،
المادة  :21يتـ تقييـ وضعية تنفيذ تحسيف المستوى في نياية كل نشاط مف طرؼ مديرية التعاوف والتبادؿ ما بيف

الجامعات.
كل مف مدير التّعاوف والتبادؿ ما بيف الجامعات ،ورؤساء مؤسسات التعميـ العالي والبحث
المادة  :22يكّمف ّ
الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
العممي كل فيما يخصو بتنفيذ ىذا القرار الذي ينشر في ّ
النشرة ّ
حرر بالجزائر في  29ديسمبر 2014
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األستاذ دمحم مباركي

الثالثي

الرابع1024-

|

160

المقررات

النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي

الثالثي

الرابع1024-

|

161

مقــــرر رقم  459مؤرخ في  15أكتوبر  ،2014يتضمن تحويل اليياكل التابعة سابقا لممدرسة الوطنية
العميا لممناجمنت (العربي بن مييدي) بوالية الجزائر  ،لفائدة الوكالة الموضوعاتية في العموم اإلنسانية
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  243-41المؤرخ في  50رجب عاـ  ،4120الموافق  50مايو مف سنة ،3541والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  77-42المؤرخ في  41ربيع األوؿ  4121الموافق  25يناير  3542الذييحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي.
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  69 -43المؤرخ في  51ربيع الثاني عاـ  4122الموافق  51مارس سنة 3543المتضمف إنشاء الوكالة الموضوعاتية لمبحث في العموـ اإلنسانية .
 وبمقتضى المقرر رقـ  479المؤرخ في  34جويمية  3545المتضمف تحويل ىياكل مكتبة كمية العموـ السياسيةالوقعة بشارع العربي بف مييدي ،بمدية الجزائر الوسطى ،والية الجزائر ،إلى المدرسة الوطنية العميا لممناجمنت.
يــقــــــــــــرر

المادة األولى :تحوؿ ىياكل المدرسة الوطنية العميا لممناجمنت سابقا (العربي بف مييدي) بمدية الجزائر الوسطى
والية الجزائر ،المبينة في الممحق المرفق بيذا المقرر ،إلى الوكالة الموضوعاتية لمبحث في العموـ
اإلنسانية.
المادة  :2يكمف السيد مدير الوكالة الموضوعاتية لمبحث في العموـ اإلنسانية بمصاريف ونفقات التسيير والتجييز
المتعمقة بيذه اليياكل.
المادة  :3يكمف كل مف السيد مدير الميزانية والوسائل ومراقبة التسيير والسيد مدير المدرسة الوطنية العميا

لممناجمنت ،والسيد مدير الوكالة الموضوعاتية لمبحث في العموـ اإلنسانية ،بتنفيذ ىذا المقرر الذي
سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
حرر بالجزائر في  15أكتوبر 2014
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ دمحم مباركي
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ممحق بالمقــــرر رقم  459مؤرخ في  15أكتوبر ،2014تحويل اليياكل التابعة سابقا لممدرسة الوطنية
العميا لممناجمنت (العربي بن مييدي) بوالية الجزائر ،لفائدة الوكالة الموضوعاتية في العموم اإل نسانية

يحوي ىذا المبنى عمى اليياكل البيداغوجية واإلدارية التالية :
الطابق الثاني

المساحة م

قاعة الدروس رقـ 54

91،37

مكتب رقـ 54

49،11

قاعة االجتماعات

مكتب رقـ 53
مكتب رقـ 52
مكتب رقـ 51
مكتب رقـ 50
مكتب رقـ 59
مكتب رقـ 57
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي

2

01،35
47،52
47،59
47،59
45،91
42،59
42،12
الثالثي
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محل تقني 54

بيػو

مراحيض 54

مراحيض 53

محػل تقني 53

مجموع الطابق الثاني

06،53

06،39
44
1،74
1،90

242،36

الطـابق الثالث

المساحة م2

لواحق المكتبة

37،91

مكتبة

75،30

قاعة الدروس رقـ 53

16،12

قاعة الدروس رقـ 51

01،1

قاعة الدروس رقـ 52
قاعة الوسائط اإلعالمية المتعددة

مكتب رقـ 51
مكتب رقـ 45
مكتب رقـ 44
مكتب رقـ 43
مكتب رقـ 42
مكتب رقـ 41
مكتب رقـ 40

مقػيى

15،12
22،66
49،51
9
43،24
43،13
43،29
42،74
43،21
4،59

مراحيض 54

6،76

ممػرات

03،60

مراحيض 53

بيػو

مجموع الطابق الثالث

مجموع الكػمي

1،60
23،1

164،7

151،66

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مقـرر رقم  490مؤرخ في  09نوفمبر  ،2014يتضمن تحويل اليياكل التابعة سابقا لممدرسة الدراسات
العميا التجارية ببن عكنون والية الجزائر ،لفائدة جامعة الجزائر ،3والديوان الوطني لمخدمات الجامعية،
واإلدارة المركزية لوزارة التعميم العالي والبحث العممي
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  401-41المؤرخ في  0رجب عاـ  4120الموافق لػ  0مايو سنة 3541والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  77-42المؤرخ في  41ربيع األوؿ  4121الموافق  25يناير  3542الذييحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي.
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  332 -51المؤرخ في  44رجب  4136الموافق  41جويمية  3551المتضمفتحويل المعيد الوطني لمتجارة إلى مدرسة خارج الجامعة،
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي

الثالثي
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 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  273 -42المؤرخ في  0مػحرـ عػاـ  4120الموافق  6نوفمبر 3542المتضمف تغيير تسمية المدرسة الوطنية العػميا لمتجارة.
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  11 -60المؤرخ في  34شواؿ عاـ  4140الموافق  33مارس سنة 4660الذي يتضمف إنشاء الديواف الوطني لمخدمات الجامعية وتنظيمو وعممو ،المعدؿ والمتمـ.
يــقــــــــــــرر
المادة األولى :تحوؿ ىياكل مدرسة الدراسات العميا التجارية سابقا الواقعة ببمدية بف عكنوف ،والية الجزائر ،لفائدة

جامعة الجزائر 2والديواف الوطني لمخدمات الجامعية ،واإلدارة المركزية لو ازرة التعميـ العالي والبحث
العممي ،حسب الممحق المرفق بيذا القرار.
المادة  :2يكمف السيد مدير جامعة الجزائر ،2والمدير العاـ لمديواف الوطني لمخدمات الجامعية والسيد مدير

الميزانية والوسائل ومراقبة التسيير بو ازرة التعميـ العالي والبحث العممي ،بمصاريف ونفقات التسيير
والتجييز المتعمقة باليياكل المخصصة لكل مؤسسة.
المادة  :3يكمف كل مف السيد ،مدير الميزانية والوسائل ومراقبة التسيير والسيد مدير مدرسة الدراسات العميا
التجارية ،والسيد مدير جامعة الجزائر 2والسيد المدير العاـ لمديواف الوطني لمخدمات الجامعية ،بتنفيذ
ىذا المقرر الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

حـرر بالجزائر في  06نوفمبر 2014
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ دمحم مباركي

ممحق بالمقرر رقم  490المؤرخ في  06نوفمبر  2014المتضمن تحويل اليياكل التابعة سابقا لمدرسة الدراسات العميا التجارية
ببن عكنون والية الجزائر ،لفائدة جامعة الجزائر ،3والديوان الوطني لمخدمات الجامعية،
واإلدارة المركزية لوزارة التعميم العالي والبحث العممي.

تحوؿ اليياكل البيداغوجية واإلدارية المركزية لممدرسة العميا التجارية سابقا عمى النحو التالي:
 .Iبعنوان جامعة الجزائر.3
الجناح البيداغوجي )R+1) B
2
 14 قاعة التدريس بمساحة حوالي  34ـ لكل منيا.
 33 مكاتب.
الجناح البيداغوجي (R+ 1( C
3
 41 قاعة التدريس بمساحة حوالي  21ـ كل منيا.
 52 مكاتب.
الجناح البيداغوجي (R+ 1( C
 41 قاعة التدريس بمساحة حوالي  21ـ 3كل منيا.
 52 مكاتب.
الجناح البيداغوجي )R+1) H
 31 قاعة التدريس،
 33 مكاتب،
 31 قاعة المطالعة،
 32 قاعة لإلعالـ اآللي،
 31 مكتب.
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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قاعة المحاضرات  143مقعد
مدرج بسعة  433مقعد وقاعتيف لمدراسة وقاعة األرشيف
جناح اإلدارة العامة :
 34 مكاتب مع األمانات.
 30 مكاتب
 32 قاعات كبيرة ( االجتماعات ،األساتذة )
 31 قاعة األرشيف ومخزف المركزي.
 . IIبعنوان اإلدارة المركزية
نيابت المديريت للدراساث :
 35 مكاتب مع األمانات.
 33 مكتب.
 33 مكاتب لمعيادة.
 . IIIبعنوان الديوان الوطني لمخدمات الجامعية
 جناح إيواء الطمبة  41 )R +2 ( 1غرفة بمساحة  16ـ 2لكل منيا.
 جناح إيواء الطمبة  41 )R +2 ( 2غرفة بمساحة  16ـ 2لكل منيا.
 جناح إيواء العماؿ( .)R +2
 جناح المطعـ بما فيو المطبخ والنادي.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مقــــرر رقم  491مؤرخ في  08نوفمبر  ،2014يتضمن تحويل اليياكل موقع
درقانة التابعة سابقا لجامعة الجزائر ،1لفائدة المدرسة الوطنية العميا لمتكنولوجيا
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  401-41المؤرخ في  0رجب عاـ  4120الموافق لػ  0مايو سنة 3541والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  77-42المؤرخ في  41ربيع األوؿ  4121الموافق  25يناير  3542الذييحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي.
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  35-56المؤرخ في  32محرـ عاـ 4125الموافق  35جانفي  3556والمتضمفإنشاء المدرسة الوطنية العميا لمتكنولوجيا
يــقـــــــرر
المادة األولى :تحوؿ ىياكل موقع درقانة التابعة سابقا لجامعة الجزائر  ،4لفائدة المدرسة الوطنية العميا
لمتكنولوجيا.
المادة  :2يكمف السيد مدير المدرسة الوطنية العميا لمتكنولوجيا ،بمصاريف ونفقات التسيير والتجييز المتعمقة بيده
اليياكل.
المادة  :3يكمف كل مف السيد ،مدير الميزانية والوسائل ومراقبة التسيير والسيد مدير المدرسة الوطنية العميا
لمتكنولوجيا ،والسيد مدير جامعة الجزائر ،4بتنفيذ ىذا المقرر الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ
العالي والبحث العممي.

ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػ
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ممحق بالمقرر رقم  491المؤرخ في  08نوفمبر  ،2014المتضمن تحويل ىياكل موقع
درقانة التابعة سابقا  ،لجامعة الجزائر ،1لفائدة المدرسة الوطنية العميا لمتكنولوجيا.

تحوي ىياكل موقع درقانة التابعة لجامعة الجزائر 4سابقا ،عمى اليياكل البيداغوجية واإلدارية التالية:
الجناح  :(R+1( Aعبارة عن مخابر.
الجناح  :(R+1( Bعبارة عن مخابر.
الجناح  :Cعبارة عن مخابر.
الجناح  :(R+1( Dعبارة عن مخابر.
الجناح  :(R+1( Eعبارة عن مخابر.
الجناح  :(R+1( Fعبارة عن مخابر.
الجناح :(R+2( G
 الطابق األرضي :يحتوي عمى بيو مديرية الدراسات ،قاعة السحب و 30قاعات لألعماؿ الموجية.
 الطابق األوؿ :يحتوي عمى المكتبة ،قاعة المطالعة قاعة االنترنت قاعة األساتذة وموزع الياتف.
 الطابق الثاني :يحتوي عمى مكاتب إدارية.
المدرجات:
يحتوي الموقع عمى  35مدرجات
قاعات التدريس :يحتوي الموقع عمى  24قاعة لألعماؿ الموجية.
ىياكل أخرى :كما يوجد بالموقع خزاف الماء ،المحالت التقنية ومركز الحراسة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مقــــرر رقم  492مؤرخ في  08نوفمبر  ،2014يتضمن وضع اليياكل البيداغوجية واإلدارية الواقعة
ببمدية بن عكنون والية الجزائر والتابعة لكمية الحقوق بجامعة الجزائر ،1تحت تصرف جامعة الجزائر2
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  154-14المؤرخ في  5رجب عاـ  1435الموافق لػ  05ماي سنة 2014والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األوؿ  1434الموافق  30يناير  2013الذييحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي.
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  209-84المؤرخ في  18أوت  1984والمتعمق بتنظيـ وسير جامعة الجزائر ،المعدؿ وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  309- 10المؤرخ في  3ذي القعدة عػاـ  1430الموافق  22أكتوبر 2009والمتضمف إنشاء جامعة الجزائر ،2المتمـ.
يــقــــــــــــرر
المادة األولى :توضع اليياكل البيداغوجية واإلدارية الواقعة ببمدية بف عكنوف والية الج ازئر والتابعة لكمية الحقوؽ
بجامعة الجزائر ،1المبينة في الممحق المرفق طي ىذا المقرر ،تحت تصرؼ جامعة الجزائر2
المادة  :2تتكفل جامعة الجزائر  2بكل األعباء المختمفة المتعمقة بتسيير ىذه اليياكل.
المادة  :3يكمف كل مف السيد ،مدير الميزانية والوسائل ومراقبة التسيير والسيد مدير جامعة الجزائر ،1والسيد
مدير جامعة الجزائر ،2كل فيما يخصو ،بتنفيذ ىذا المقرر الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ
العالي والبحث العممي.
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ممحق بالمقرر رقم  492المؤرخ في  08نوفمبر  2014المتضمن وضع اليياكل البيداغوجية واإلدارية الواقعة
ببمدية بن عكنون والية الجزائر والتابعة لكمية الحقوق بجامعة الجزائر  ،1تحت تصرف جامعة الجزائر2

تحوي ىياكل كمية الحقوؽ التابعة لجامعة الجزائر ،1عمى المحالت البيداغوجية واإلدارية التالية:

اليياكل البيداغوجية:

 أربعة مدرجات ( )04بسعة  500مقعد لكل منيا
 مدرج ( )01بسعة  1000مقعد
 مدرج ( )01بسعة  250مقعد.

 اثناف وأربعوف قاعة تدريس ( )42بسعة تتراوح بيف  48و 60مقعد
 مكتبة ( )01بسعة  500مقعد.

اليياكل اإلدارية:

 جناح إداري يحوي عمى طابق سفمي وطابقيف عموييف ()R+2

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مقــــرر رقم  493مؤرخ في  08نوفمبر  ،2014يتضمن تحويل اليياكل التابعة سابقا

لممدرسة الوطنية العميا لإلحصاء واالقتصاد التطبيقي ببن عكنون ،لفائدة جامعة الجزائر3
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  154-14المؤرخ في  5رجب عاـ  1435الموافق  5مايو سنة 2014والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،

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

 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  222 -08المؤرخ في  11رجب  1429الموافق  14جويمية  2008المتضمفتحويل المعيد الوطني لمتخطيط واإلحصاء إلى مدرسة خارج الجامعة.

 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  370-13المؤرخ في  5مػحرـ عػاـ  1435الموافق  09نوفمبر 2013المتضمف نقل مقػر المدرسة الوطنية العميا لإلحصاء واالقتصاد التطبيقي.
يــقــــــــــــرر
المادة األولى :تحوؿ ىياكل مدرسة الدراسات العميا لإلحصاء واالقتصاد التطبيقي سابقا الواقعة ببف عكنوف والية
الجزائر ،لفائدة جامعة الجزائر.3

المادة  :2يكمف السيد مدير جامعة الجزائر  ،3بمصاريف ونفقات التسيير والتجييز المتعمقة بيذه اليياكل.

المادة  :3يكمف كل مف السيد ،مدير الميزانية والوسائل ومراقبة التسيير والسيد مدير المدرسة الوطنية العميا

لإلحصاء واالقتصاد التطبيقي ،والسيد مدير جامعة الجزائر ،3بتنفيذ ىذا المقرر الذي سينشر في النشرة الرسمية

لمتعميـ العالي والبحث العممي.

حـرر بالجزائر في  08نوفمبر 2014
وزير التعميم العالي والبحث العممي
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ممحق بالمقرر رقم  493المؤرخ في  08نوفمبر  ،2014المتضمن تحويل اليياكل التابعة سابقا
لممدرسة الوطنية العميا لإلحصاء واالقتصاد التطبيقي ببن عكنون ،لفائدة جامعة الجزائر.3

تحوي المدرسة الوطنية العميا لإلحصاء واالقتصاد التطبيقي سابقا عمى اليياكل البيداغوجية واإلدارية التالية:
اليياكل البيداغوجية :
الجناح البيداغوجي( )RDC
 03 قاعات التدريس بمساحة حوالي  40ـ 2لكل منيا.
 02 مكاتب

الجناح (الماستر)
 06 مكاتب التدريس بمساحة حوالي  34ـ لكل منيا.
 01 قاعة كبيرة.
الجناح البيداغػوجي A
 01 قاعة االجتماعات
 18 مكتب
 03 مكتب.
الجناح البيداغػوجي B
 05 قاعات التدريس.
 03 مكاتب لمعيادة.
الجناح البيداغػوجي C
 04 قاعات التدريس.
 01 مكاتب لمعيادة.
2

الجناح البيداغػوجي D
 01 مكتب مع األمانة.
 05 مػكاتب
 02 مدرجات مف سعة  100مػقعد.
 18 قاعة لمدراسة مساحة كل منيا 54ـ 06( 2منيا لإلعالـ اآللي).
مػكتبة
 قاعة المحاضرات مف سعة  220مقعػد.
 01 قاعة المطالعة مف سعة  200مقعد.
 المخزف يتكوف مف قاعتيف.
 مدرج مف سعة  100مقعد.
اليياكل اإلدارية:
اإلدارة العاـ (:)R +2
 01 مكتب مع األمانة.
 19 مكاتب.
 01 قاعة االجتماعات.
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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الطابق السفمي:
 02 مكتبيف مع األمانة لكل منيما.
 01 مكتب.
 01 مكتب لموزع الياتف.
 قاعة اإلعالـ اآللي.
 قاعة السحب.
نيابة المدرية لمدراسات:
 03 مكاتب مع األمانات.
 05 مػكاتب.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مـقرر رقم  767مؤرخ في ديسمبر  ،2014يتضمن تحويل جامعة حسيبة بن بوعمي الشمف
من الندوة الجيوية لمجامعات لمنطقة الوسط إلى الندوة الجيوية لمجامعة لمنطقة الغرب

لوزرة التعميـ ا لعالي والبحث العػممي،
إف األميف العػاـ ا
 بمقتضى القانوف رقـ  05 -99المؤرخ في  18ذي الحجة عاـ  1419الموافق  4أبريل سنة  ، 1999المتضمفالقانوف التوجييي لمتعميـ العالي ،المعدؿ والمتمـ،
 وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  01-97المؤرخ في  24شعباف عاـ  1417الموافق  4يناير سنة ،1997والمتعمق بوظيفة األميف العاـ في الو ازرة ،السيما المادة  3منو،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  208-01المؤرخ في  2جمادى األولى عاـ  1422الموافق  23يوليو سنة ،2001الذي يحدد صالحيات الييئات الجيوية والندوة الوطنية لمجامعة وتشكيميا وسيرىا ،السيما المادة  4منو،
 وبمقتضى القرار رقـ  891المؤرخ في  12نوفمبر  2013المتضمف تحويل مقر الندوة الجيوية لمجامعاتلمنطقة الغرب،
 بناء عمى مراسمة مدير جامعة حسيبة بف بوعمي الشمف تحت رقـ  257المؤرخ في  5نوفمبر  ،2014المتضمنةطمب إدراج جامعة حسيبة بف بوعمي الشمف ضمف الندوة الجيوية لجامعة الغرب،
 بناء عمى مراسمة رئيس الندوة الجيوية لجامعات الغرب تحت رقـ /945ف.ج.غ 2014/المؤرخة في  5نوفمبر ،2014المتضمنة الموافقة عمى طمب مدير جامعة حسيبة بف بوعمي الشمف االنضماـ إلى تعداد المؤسسات
الجامعية التابعة لمندوة الجيوية لجامعات الغرب.
يــقــــــــــــرر
المادة األولى :تحوؿ جامعة حسيبة بف بوعمي الشمف مف الندوة الجيورية لمجامعات لمنطقة الوسط إلى الندوة

الجيوية لمجامعات لمنطقة الغرب ابتداء مف  7ديسمبر .2014
المادة  :2يكمف رئيس الندوة الجيوية لمجامعات لمنطقة الغرب بتنفيذ ىذا المقرر الذي ينشر في النشرة الرسمية
لمتعميـ العالي والبحث العممي.
حـرر بالجزائر في  7ديسمبر 2014

عن /وزير التعميم العالي والبحث العممي
األمين العـام

صديقي أدمحم دمحم صالح الدين

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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الق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرارات
الفـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـردي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة
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قــــــرارات فـــــــــرديــــــــة
 بقرار رقـ  887مؤرخ في  12أكتوبر  ،2014تنيى مياـ السيد بوعود صالح الدين ،بصفتو مدير وحدة بحث
تحت عنواف "كمياء المحيط والجزيئية التركيبية" ،المنشأة لدى جامعة قسنطسنة.1

 بقرار رقـ  888مؤرخ في  12أكتوبر  ،2014يعيف السيد ميرازيق حسين ،بصفتو مدير وحدة بحث تحت
عنواف "كمياء المحيط والجزيئية التركيبية" ،المنشأة لدى جامعة قسنطسنة.1

 بقرار رقـ  890مؤرخ في  13أكتوبر  ،2014تنيى مياـ السيد حميتي عبد الكريم ،بصفتو أميف عاـ لمركز
البحث في البيوتكنولوجيا.

 بقرار رقـ  901مؤرخ في  20أكتوبر  ،2014يعيف السيد بوسيف عبد السالم ،بصفتو مسؤوؿ عف فريق
ميداف التكويف "عموـ المادة" بالمركز الجامعي عيف تيموشنت.
 بقرار رقـ  902مؤرخ في  20أكتوبر  ،2014يعيف السيد حمودي أحمد ،بصفتو مسؤوال عف فريق ميداف
التكويف "رياضيات واعالـ آلي" بالمركز الجامعي عيف تيموشنت.
 بقرار رقـ  903مؤرخ في  20أكتوبر  ،2014يعيف السيد مازور دمحم ،بصفتو مسؤوال عف فريق ميداف التكويف
"عموـ الطبيعة والحياة" بالمركز الجامعي عيف تيموشنت.
 بقرار رقـ  904مؤرخ في  20أكتوبر  ،2014يعيف السيد حاشي يوسف ،بصفتو مسؤوال عف فريق ميداف
التكويف "حقوؽ وعموـ سياسية" بالمركز الجامعي عيف تيموشنت.
 بقرار رقـ  905مؤرخ في  20أكتوبر  ،2014يعيف السيدة بن براىيم حميدة ،بصفتو مسؤوال عف فريق ميداف
التكويف "آداب ولغات أجنبية" بالمركز الجامعي عيف تيموشنت.
 بقرار رقـ  906مؤرخ في  20أكتوبر  ،2014يعيف السيد عبد الجميل منقور ،بصفتو مسؤوال عف فريق ميداف
التكويف "لغة وأدب عربي" بالمركز الجامعي عيف تيموشنت.
 بقرار رقـ  907مؤرخ في  20أكتوبر  ،2014تعيف السيدة مجاني فريدة ،بصفتيا مسؤولة عف فريق ميداف
التكويف "عموـ وتكنولوجيا" بالمركز الجامعي بميمة.
 بقرار رقـ  908مؤرخ في  20أكتوبر  ،2014تعيف السيدة كيسي زىيرة ،بصفتيا مسؤولة عف فريق ميداف
التكويف "حقوؽ وعموـ السياسية" بالمركز الجامعي لتمنراست.
 بقرار رقـ  909مؤرخ في  20أكتوبر  ،2014يعيف السيد بن طوبة سعيد ،بصفتو مسؤوال عف فريق ميداف
التكويف "عموـ المادة " بجامعة أدرار.
 بقرار رقـ  910مؤرخ في  20أكتوبر  ،2014يجدد تعيف السيد تيفوتي لخضر ،بصفتو مسؤوال عف فريق
ميداف التكويف "عموـ وتكنولوجيا" بجامعة عنابة.
 بقرار رقـ  911مؤرخ في  20أكتوبر  ،2014تنيى مياـ السيد بن لوصيف دمحم رضا ،كمسؤوؿ فريق ميداف
التكويف "عموـ المادة " بجامعة عنابة.
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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 بقرار رقـ  912مؤرخ في  20أكتوبر  ،2014يعيف السيد مصالحي عبد الغاني ،بصفتو مسؤوال عف فريق
ميداف التكويف "عموـ المادة" بجامعة عنابة.
 بقرار رقـ  913مؤرخ في  20أكتوبر  ،2014تنيى مياـ السيدة رباني فوزية ،كمسؤولة فريق ميداف التكويف
"رياضيات واعالـ آلي" بجامعة عنابة.
 بقرار رقـ  914مؤرخ في  20أكتوبر  ،2014تعيف السيدة العسكري بوشامي يمينة ،بصفتيا مسؤولة عف
فريق ميداف التكويف "رياضيات واعالـ آلي" بجامعة عنابة.
الدين ،كمسؤوؿ فريق ميداف
 قرار رقـ  915مؤرخ في  20أكتوبر  ،2014تنيى مياـ السيد سمطاني نور ّ
التكويف "عموـ الطبيعة والحياة" بجامعة عنابة ،ابتداء مف  23مارس .2014
مؤرخ في  20أكتوبر  ،2014يعيف السيد جبار عبد هللا برىان ،بصفتو مسؤوال عف فريق
 بقرار رقـ ّ 916
طبيعة والحياة" بجامعة عنابة.
ميداف التكويف "عموـ ال ّ

مؤرخ في  20أكتوبر  ،2014يجدد تعييف السيدة سحري فضيمـــة ،بصفتيا مسؤولة عف فريق
 بقرار رقـ ّ 917
ميداف التكويف "حقوؽ وعموـ السياسية" بجامعة عنابة.
الصادق ،بصفتو مسؤوال عف فريق
مؤرخ في  20أكتوبر  ،2014يجدد تعييف السيد عـــــوادي ّ
 بقرار رقـ ّ 918
ميداف التكويف "آداب ولغػ ػػات أجنبية" بجامعة عنابة.

مؤرخ في  20أكتوبر  ،2014يجدد تعييف السيد زعيمـــي مــــراد ،بصفتو مسؤوال عف فريق
 بقرار رقـ ّ 919
ميداف التكويف "عمػػوـ إنسانية واجتماعي ػػة" بجامعة عنابة.

مؤرخ في  20أكتوبر  ،2014يجدد تعييف السيدة نـــــوار مربوحـــــة ،بصفتيا مسؤولة عف فريق
 بقرار رقـ ّ 920
الرياضية" بجامعة عنابة.
ميداف التكويف "عموـ وتقنيات ّ
النشاطات البدنية و ّ

مؤرخ في  20أكتوبر  ،2014تنيى مياـ السيد ولعـــــة صالـــح ،كمسؤوؿ فريق ميداف التكويف
 بقرار رقـ ّ 921
"لغة وادب عربي" بجامعة عنابة.

مؤرخ في  20أكتوبر  ،2014يعيف السيد بن صفية إسماعيل ،بصفتو مسؤوال عف فريق ميداف
 بقرار رقـ ّ 922
التكويف "لغة وأدب عرب ػػي" بجامعة عنابة.

مؤرخ في  20أكتوبر  ،2014تنيى مياـ السيد ىواري عبد السالم ،بصفتو مسؤوال عف فريق
 بقرار رقـ ّ 923
ميداف التكويف "عمػ ػػوـ الم ػػادة" بجامعة بجاي ػػة ،ابتداء مف  11ديسمبر .2013

مؤرخ في  20أكتوبر  ،2014يعيف السيد بمعباس عيماد ،بصفتو مسؤوال عف فريق ميداف
 بقرار رقـ ّ 924
التكويف "عموـ المادة" بجامعة بجاية.

مؤرخ في  20أكتوبر  ،2014يجدد تعييف السيد بيبي محند واعمر ،بصفتو مسؤوال عف فريق
 بقرار رقـ ّ 925
ميداف التكويف "رياضيات واعالـ آلي" بجامعة بجاية.
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مؤرخ في  20أكتوبر  ،2014يجدد تعييف السيد بن عالوي سعيد ،بصفتو مسؤوال عف فريق
 بقرار رقـ ّ 926
ميداف التكويف "عموـ الطبيعة والحياة" بجامعة بجاية.

مؤرخ في  20أكتوبر  ،2014تنيى مياـ السيد خرباشي حميد ،كمسؤوؿ فريق ميداف التكويف
 بقرار رقـ ّ 927
"عموـ اقتصادية ،تسيير وعموـ تجارية" بجامعة بجاية ،ابتداء مف  11ديسمبر .2013

مؤرخ في  20أكتوبر  ،2014تعيف السيدة أعرابي مغربي خموجة ،بصفتيا مسؤولة عف فريق
 بقرار رقـ ّ 928
ميداف التكويف "عموـ اقتصادية ،تسيير وعموـ تجارية" بجامعة بجاية.

مؤرخ في  20أكتوبر  ،2014يجدد تعييف السيد زوايمية رشيد ،بصفتو مسؤوال عف فريق
 بقرار رقـ ّ 929
ميداف التكويف "حقوؽ وعموـ سياسية" بجامعة بجاية.
مؤرخ في  20أكتوبر  ،2014تعيف السيدة عومــر فتيحة ،بصفتيا مسؤولة عف فريق ميداف
 بقرار رقـ ّ 930
التكويف "لغػة وثقافة أمازيغية" بجامعة بجاية.

مؤرخ في  20أكتوبر  ،2014تنيى مياـ السيد بشير عبد المميك ،كمسؤوؿ فريق ميداف
 بقرار رقـ ّ 931
التكويف "رياضيات واعالـ آلي" بجامعة بسكرة ،ابتداء مف  24مارس .2014

مؤرخ في  20أكتوبر  ،2014يعيف السيد كــزار عقبـة ،بصفتو مسؤوال عف فريق ميداف التكويف
 بقرار رقـ ّ 932
"رياضيات واعالـ آلي" بجامعة بسكرة.

مؤرخ في  20أكتوبر  ،2014تنيى مياـ السيد بــوراس عمــــر ،كمسؤوؿ فريق ميداف التكويف
 بقرار رقـ ّ 933
"عموـ وتكنولوجيا" بجامعة البميدة.

مؤرخ في  20أكتوبر  ،2014تنيى مياـ السيد بميديــة مصطفى ،كمسؤوؿ فريق ميداف
 بقرار رقـ ّ 934
التكويف "رياضيات واعالـ آلي" بجامعة البميدة.

مؤرخ في  20أكتوبر  ،2014تنيى مياـ السيد درحمون ىالل ،كمسؤوؿ فريق ميداف التكويف
 بقرار رقـ ّ 935
"عموـ اقتصادية ،تسيير وعموـ تجارية" بجامعة البميدة.

ؤرخ في  20أكتوبر  ،2014تنيى مياـ السيد محمودي مراد ،كمسؤوؿ فريق ميداف التكويف
 بقرار رقـ  936م ّ
"حقوؽ وعموـ السياسية" بجامعة البميدة.
مؤرخ في  20أكتوبر  ،2014تنيى مياـ السيدة براكني دليمة ،كمسؤولة فريق ميداف التكويف
 بقرار رقـ ّ 937
"آداب ولغات أجنبية" بجامعة البميدة.

مؤرخ في  20أكتوبر  ،2014تنيى مياـ السيد العبزوزي ربيع  ،كمسؤوؿ فريق ميداف التكويف
 بقرار رقـ ّ 938
"عموـ إنسانية واجتماعية" بجامعة البميدة.

مؤرخ في  20أكتوبر  ،2014تنيى مياـ السيد بوحاسين نصر الدين ،كمسؤوؿ فريق ميداف
 بقرار رقـ ّ 939
التكويف "لغة وأدب عربي" بجامعة البميدة.
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مؤرخ في  20أكتوبر  ،2014يعيف السيد بــــوراس عمـــر ،بصفتو مسؤوال عف فريق ميداف
 بقرار رقـ ّ 940
التكويف "عم ػػوـ وتكنولوجيا" بجامعة البميدة.1

مؤرخ في  20أكتوبر  ،2014يعيف السيد الحطــــاب دمحم ،بصفتو مسؤوال عف فريق ميداف
 بقرار رقـ ّ 941
التكويف "عم ػػوـ الم ػػادة" بجامعة البميدة.1

مؤرخ في  20أكتوبر  ،2014يعيف السيد حنان فــــاروق ،بصفتو مسؤوال عف فريق ميداف
 بقرار رقـ ّ 942
التكويف "رياضيات واعالم آلي" بجامعة البميدة.1

الدين ،بصفتو مسؤوال عف فريق ميداف
مؤرخ في  20أكتوبر  ،2014يعيف السيد جازولي زىــر ّ
 بقرار رقـ ّ 943
التكويف "عموـ الطبيعة والحياة" بجامعة البميدة.1

مؤرخ في  20أكتوبر  ،2014يعيف السيد سعيد يوسف دمحم يوسف ،بصفتو مسؤوال عف
- بقرار رقـ ّ 944
فريق ميداف التكويف "حقوؽ وعموـ السياسية" بجامعة البميدة.2
مؤرخ في  20أكتوبر  ،2014يعيف السيد شيخي رشيد ،بصفتو مسؤوال عف فريق ميداف
 بقرار رقـ ّ 945
التكويف "عم ػػوـ إنسانية واجتماعية" بجامعة البميدة.2

مؤرخ في  20أكتوبر  ،2014يعيف السيد حميداتو عمي ،بصفتو مسؤوال عف فريق ميداف
 بقرار رقـ ّ 946
التكويف "لغة وأدب عربي" بجامعة البميدة.2

مؤرخ في  20أكتوبر  ،2014تنيى مياـ السيد مـــرمي رمضان ،كمسؤوؿ فريق ميداف التكويف
 بقرار رقـ ّ 947
"عموـ األرض والكوف" بجامعة قسنطينة ،1ابتداء مف  3جواف .2014
مؤرخ في  20أكتوبر  ،2014يعيف السيد بورفيس أحسن ،بصفتو مسؤوال عف فريق ميداف
 بقرار رقـ ّ 948
التكويف "عموـ األرض والكوف" بجامعة قسنطينة.1
مؤرخ في  20أكتوبر  ،2014يعيف السيد بن ميسي أحسن ،بصفتو مسؤوال عف فريق ميداف
 بقرار رقـ ّ 949
التكويف "عموـ األرض والكوف" بجامعة قسنطينة.3
مؤرخ في  20أكتوبر  ،2014يعيف السيد كيبش عبد الكريم ،بصفتو مسؤوال عف فريق ميداف
 بقرار رقـ ّ 950
التكويف "حقوؽ وعموـ السياسية" بجامعة قسنطينة.3
مؤرخ في  20أكتوبر  ،2014يعيف السيد دليـــو فضيــل ،بصفتو مسؤوال عف فريق ميداف
 بقرار رقـ ّ 951
التكويف "عموـ إنسانية واجتماعية" بجامعة قسنطينة.3

مؤرخ في  20أكتوبر  ،2014يعيف السيد كيحـــول بوزيـــد ،بصفتو مسؤوال عف فريق ميداف
 بقرار رقـ ّ 952
التكويف "حقوق وعموم السياسية" بجامعة غ ػػرداية.
مؤرخ في  20أكتوبر  ،2014يعيف السيد مونـــة عمــر ،بصفتو مسؤوال عف فريق ميداف
 بقرار رقـ ّ 953
التكويف "عموـ إنسانية واجتماعية" بجامعة قسنطينة.3
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مؤرخ في  20أكتوبر  ،2014تنيى مياـ السيد بومعـــزة عبد الشريف ،كمسؤوؿ فريق ميداف
 بقرار رقـ ّ 954
التكويف "عموـ وتكنولوجيا" بجامعة خنشمة.

مؤرخ في  20أكتوبر  ،2014يعيف السيد زديــــرة حمــو ،بصفتو مسؤوال عف فريق ميداف
 بقرار رقـ ّ 955
التكويف "عموم وتكنولوجيا" بجامعة خنشمة.

مؤرخ في  20أكتوبر  ،2014تنيى مياـ السيد جمــول عبد القادر ،كمسؤوؿ فريق ميداف
 بقرار رقـ ّ 956
التكويف "عموم المـــادة" بجامعة خنشمة ،ابتداء مف  19سبتمبر .2013

مؤرخ في  20أكتوبر  ،2014يعيف السيد بن أونيس مسعود ،بصفتو مسؤوال عف فريق ميداف
 بقرار رقـ ّ 957
التكويف "عموم المادة" بجامعة خنشمة.

مؤرخ في  20أكتوبر  ،2014يجدد تعييف السيد عجــرود ناصر ،بصفتو مسؤوال عف فريق
 بقرار رقـ ّ 958
ميداف التكويف "رياضيات واعــالم آلي" بجامعة خنشمة.

مؤرخ في  20أكتوبر  ،2014تنيى مياـ السيد دربــوش عبد الحق ،كمسؤوؿ فريق ميداف
 بقرار رقـ ّ 959
التكويف "عموـ الطبيعة والحياة" بجامعة خنشمة ،ابتداء مف  19سبتمبر .2013

مؤرخ في  20أكتوبر  ،2014يعيف السيد حــوحة بمقاســم ،بصفتو مسؤوال عف فريق ميداف
 بقرار رقـ ّ 960
التكويف "عموـ الطبيعة والحياة" بجامعة خنشمة.

مؤرخ في  20أكتوبر  ،2014تنيى مياـ السيد بوبتـــرة عبد الحق ،كمسؤوؿ فريق ميداف
 بقرار رقـ ّ 961
التكويف "رياضيات واعالـ آلي" بالمركز الجامعي برج بوعريريج.

مؤرخ في  20أكتوبر  ،2014يعيف السيد بوبتـــرة عبد الحق ،بصفتو مسؤوال عف فريق ميداف
 بقرار رقـ ّ 962
التكويف "رياضيات واعالم آلي" بجامعة برج بوعريريج.

مؤرخ في  20أكتوبر  ،2014تنيى مياـ السيد مسعـــودان أحمد ،كمسؤوؿ فريق ميداف
 بقرار رقـ ّ 963
التكويف "عموـ إنسانية واجتماعية" بالمركز الجامعي برج بوعريريج.

مؤرخ في  20أكتوبر  ،2014يعيف السيد مسعــودان أحمد ،بصفتو مسؤوال عف فريق ميداف
 بقرار رقـ ّ 964
التكويف "عموم إنسانية واجتماعية" بجامعة برج بوعريريج.

مؤرخ في  20أكتوبر  ،2014يجدد تعييف السيد بوسعيـــد محمــد ،بصفتو مسؤوال عف فريق
 بقرار رقـ ّ 965
ميداف التكويف "عموـ وتكنولوجيا" بجامعة بومرداس.

مؤرخ في  20أكتوبر  ،2014يجدد تعييف السيد ساســـي رشيـــد ،بصفتو مسؤوال عف فريق
 بقرار رقـ ّ 966
ميداف التكويف "عمػ ػػوـ المػػادة" بجامعة بومرداس.

مؤرخ في  20أكتوبر  ،2014يجدد تعييف السيد مزغيش دمحم ،بصفتو مسؤوال عف فريق ميداف
 بقرار رقـ ّ 967
التكويف "رياضيات واعالـ آلي" بجامعة بومرداس.
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مؤرخ في  20أكتوبر  ،2014يجدد تعييف السيدة حمــوان فاطمة ،بصفتيا مسؤولة عف فريق
 بقرار رقـ ّ 968
طبيعة والحياة" بجامعة بومرداس.
ميداف التكويف "عموم ال ّ

مؤرخ في  20أكتوبر  ،2014تنيى مياـ السيد حدوم كمال ،كمسؤوؿ فريق ميداف التكويف
 بقرار رقـ ّ 969
"حقوؽ وعموـ السياسية" بجامعة بومرداس ،ابتداء مف  19سبتمبر .2013
مؤرخ في  20أكتوبر  ،2014تنيى مياـ السيد اعراب عبد الــرحمان ،كمسؤوؿ فريق ميداف
 بقرار رقـ ّ 970
التكويف "آداب ولغـــات أجنبية" بجامعة بومرداس ،ابتداء مف  19سبتمبر .2013

مؤرخ في  20أكتوبر  ،2014يعيف السيد قنــدوزان نذير بصفتو مسؤوال عف فريق ميداف
 بقرار رقـ ّ 971
الرياضية" بجامعة بومرداس.
التكويف "عموـ وتقنيات النشاطات البدنية و ّ

مؤرخ في  20أكتوبر  ،2014يجدد تعييف السيد سياخن مصطفى ،بصفتو مسؤوال عف فريق
 بقرار رقـ ّ 972
ميداف التكويف "لغ ػػة وأدب عربػػي" بجامعة بومرداسر

مؤرخ في  20أكتوبر  ،2014يجدد تعييف السيد سعادنة العيد ،بصفتو مسؤوال عف فريق ميداف
 بقرار رقـ ّ 973
التكويف "حقػ ػػوؽ وعموـ السياسية" بجامعة خنشمة.
مؤرخ في  20أكتوبر  ،2014يجدد تعييف السيدة دغبوش ناديـــة ،بصفتيا مسؤولة عف فريق
 بقرار رقـ ّ 974
ميداف التكويف "آداب ولغ ػػات أجنبية" بجامعة خنشمة.

مؤرخ في  20أكتوبر  ،2014تنيى مياـ السيد معيرش موسى ،بصفتو مسؤوال عف فريق
 بقرار رقـ ّ 975
ميداف التكويف "عموـ إنسانية واجتماعية" بجامعة خنشمة.

مؤرخ في  20أكتوبر  ،2014تعيف السيدة حمزاوي سيــى ،بصفتيا مسؤولة عف فريق ميداف
 بقرار رقـ ّ 976
التكويف "إنسانية واجتماعية" بجامعة خنشمة.

مؤرخ في  20أكتوبر  ،2014يجدد تعييف السيد عيـــالن عمر ،أستاذ ،بصفتو مسؤوال عف
 بقرار رقـ ّ 977
فريق ميداف التكويف "لغ ػػة وأدب عربي" بجامعة خنشمة.

مؤرخ في  20أكتوبر  ،2014يجدد تعييف السيد خناثـــة رابــح ،بصفتو مسؤوال عف فريق ميداف
 بقرار رقـ ّ 978
التكويف "عم ػػوـ وتكن ػػولوجيا" بجامعة معسكر.

مؤرخ في  20أكتوبر  ،2014يجدد تعييف السيد سحنون دمحم ،بصفتو مسؤوال عف فريق ميداف
 بقرار رقـ ّ 979
التكويف "عموـ المادة" بجامعة معسكر.

مؤرخ في  20أكتوبر  ،2014يعيف السيد بن مريــم خالــد ،بصفتو مسؤوال عف فريق ميداف
 بقرار رقـ ّ 980
التكويف "رياضيات واعالـ آلي" بجامعة معسك ػػر.

مؤرخ في  20أكتوبر  ،2014يجدد تعييف السيدة طير طويل عائشة ،بصفتيا مسؤولة عف
 بقرار رقـ ّ 981
طبيعة والحياة" بجامعة معسكر.
فريق ميداف التكويف "عموـ ال ّ
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الرحمان ،كمسؤوؿ فريق ميداف
مؤرخ في  20أكتوبر  ،2014تنيى مياـ السيد شنيني عبد ّ
 بقرار رقـ ّ 982
التكويف "عموـ اقتصادية ،تسيير وعموـ تجارية" بجامعة معسكر ،ابتداء مف  15أكتوبر .2013

مؤرخ في  20أكتوبر  ،2014يعيف السيد ثــابتي حبيب ،بصفتو مسؤوال عف فريق ميداف
 بقرار رقـ ّ 983
التكويف "عموـ اقتصادية ،تسيير وعموـ تجارية" بجامعة معسك ػػر.

مؤرخ في  20أكتوبر  ،2014يعيف السيد مسعودي رشيد ،بصفتو مسؤوال عف ميداف التكويف
 بقرار رقـ ّ 984
"حقوؽ وعموـ السياسيػػة" بجامعة معسك ػػر.
مؤرخ في  20أكتوبر  ،2014تعيف السيدة صبان مونية عائشة ،بصفتيا مسؤولة عف فريق
 بقرار رقـ ّ 985
ميداف التكويف "آداب ولغات أجنبية" بجامعة معسك ػػر.

مؤرخ في  20أكتوبر  ،2014تنيى مياـ السيد طيبي غماري ،بصفتو مسؤوال عف فريق ميداف
 بقرار رقـ ّ 986
التكويف "عموـ إنسانية واجتماعية" بجامعة معسكر ،ابتداء مف  15أكتوبر .2013

مؤرخ في  20أكتوبر  ،2014يعيف السيد بوغفـــالة ودان ،بصفتو مسؤوال عف فريق ميداف
 بقرار رقـ ّ 987
التكويف "عموـ إنسانية واجتماعية" بجامعة معسك ػػر.

مؤرخ في  20أكتوبر  ،2014يعيف السيد شويرت مصطفى ،بصفتو مسؤوال عف فريق ميداف
 بقرار رقـ ّ 988
التكويف "فنػ ػ ػػوف" بجامعة معسك ػػر.
مؤرخ في  20أكتوبر  ،2014يجدد تعييف السيد جمول عبد القادر ،كمسؤوؿ عف فريق ميداف
 بقرار رقـ ّ 989
التكويف "عموـ وتكنولوجيػػا" بجامعة مستغانـ.

مؤرخ في  20أكتوبر  ،2014تنيى مياـ السيد تركي حساين منير ،كمسؤوؿ فريق ميداف
 بقرار رقـ ّ 990
التكويف "عموـ المػػادة" بجامعة مستغانـ ،ابتداء مف  19سبتمبر .2013

مؤرخ في  20أكتوبر  ،2014يعيف السيد بغداد دمحم ،بصفتو مسؤوال عف فريق ميداف التكويف
 بقرار رقـ ّ 991
"عموـ المػػادة" بجامعة مستغانـ.

مؤرخ في  20أكتوبر  ،2014تنيى مياـ السيدة بن برنو أمينة ،كمسؤولة فريق ميداف التكويف
 بقرار رقـ ّ 992
"رياضيات واعالـ آلي" بجامعة مستغانـ ،ابتداء مف  19سبتمبر .2013

مؤرخ في  20أكتوبر  ،2014يعيف السيد أمير عبد الصمد ،بصفتو مسؤوال عف فريق ميداف
 بقرار رقـ ّ 993
التكويف "رياضيات واعالم آلي" بجامعة مستغانـ.

مؤرخ في  20أكتوبر  ،2014يجدد تعييف السيد بختي عبد هللا ،أستاذ ، ،كمسؤوؿ عف فريق
 بقرار رقـ ّ 994
طبيعة والحياة" بجامعة مستغانـ.
ميداف التكويف "عموم ال ّ

مؤرخ في  20أكتوبر  ،2014يجدد تعييف السيد يوسفي رشيد ،كمسؤوؿ فريق ميداف التكويف
 بقرار رقـ ّ 995
"عموـ اقتصادية ،تسيير وعموـ تجارية" بجامعة مستغانـ.
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مؤرخ في  20أكتوبر  ،2014يجدد تعييف السيد بقنيش عثمان ،كمسؤوؿ فريق ميداف التكويف
 بقرار رقـ ّ 996
"حقوؽ وعموـ السياسية" بجامعة مستغانـ.
مؤرخ في  20أكتوبر  ،2014يجدد تعييف السيد بن قوة عمي ،كمسؤوؿ فريق ميداف التكويف
 بقرار رقـ ّ 997
الرياضية" بجامعة مستغانـ.
"عموـ وتقنيات النشاطات البدنية و ّ

مؤرخ في  20أكتوبر  ،2014يجدد تعييف السيد سنوسي دمحم ،كمسؤوؿ فريق ميداف التكويف
 بقرار رقـ ّ 998
"رياضيات واعالـ آلي" بجامعة وى ػراف.

مؤرخ في  20أكتوبر  ،2014يجدد تعييف السيدة طيراوي فاطمة ،كمسؤولة فريق ميداف
 بقرار رقـ ّ 999
التكويف "عموـ األرض والكوف" بجامعة وىراف.
مؤرخ في  20أكتوبر  ،2014تعيف السيدة بن مسعود خديجة ،بصفتيا مسؤولة عف فريق
 بقرار رقـ ّ 1000
ميداف التكويف "عموـ اقتصادية ،تسيير وعموـ تجارية" بجامعة وىراف.

مؤرخ في  20أكتوبر  ،2014تنيى مياـ السيد بوعرفة عبد القادر ،كمسؤوؿ فريق ميداف
 بقرار رقـ ّ 1001
التكويف "عموـ إنسانية واجتماعية" بجامعة وىراف ،ابتداء مف  19سبتمبر .2013

مؤرخ في  20أكتوبر  ،2014يعيف السيد رأس الماء عيسى ،بصفتو مسؤوال عف فريق
 بقرار رقـ ّ 1002
ميداف التكويف "فنػ ػ ػػوف " بجامعة وىراف.
مؤرخ في  20أكتوبر  ،2014تنيى مياـ السيد بن عيسى عبد الحميم ،كمسؤوؿ فريق ميداف
 بقرار رقـ ّ 1003
التكويف "لغة وأدب عربي" بجامعة وىراف ،ابتداء مف  12مارس .2014

مؤرخ في  20أكتوبر  ،2014يعيف السيد برونــة دمحم ،بصفتو مسؤوال عف فريق ميداف
 بقرار رقـ ّ 1004
التكويف "لغػػة وأدب عربي" بجامعة وىراف.

مؤرخ في  20أكتوبر  ،2014تنيى مياـ السيد عميوان توفيــق ،كمسؤوؿ فريق ميداف
 بقرار رقـ ّ 1005
التكويف "عموـ وتكنولوجيا" بجامعة سطيف.

مؤرخ في  20أكتوبر  ،2014تنيى مياـ السيد بورزامي عبد القادر ،كمسؤوؿ فريق ميداف
 بقرار رقـ ّ 1006
التكويف "عموـ الم ػػادة" بجامعة سطيف.

مؤرخ في  20أكتوبر  ،2014تنيى مياـ السيد درابمــة صالــح ،بصفتو مسؤوال عف فريق
 بقرار رقـ ّ 1007
ميداف التكويف "رياضيات واعالـ آلي" بجامعة سطيف.

مؤرخ في  20أكتوبر  ،2014تنيى مياـ السيد بن بوبترة مصطفى ،بصفتو مسؤوال عف فريق
 بقرار رقـ ّ 1008
طبيعة والحياة" بجامعة سطيف.
ميداف التكويف "عموـ ال ّ

طيب ،كمسؤوؿ فريق ميداف التكويف
مؤرخ في  20أكتوبر  ،2014تنيى مياـ السيد بويمـة ال ّ
 بقرار رقـ ّ 1009
"عموـ األرض والكوف" بجامعة سطيف.
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مؤرخ في  20أكتوبر  ،2014تنيى مياـ السيد عكي عمواني عومر ،كمسؤوؿ فريق ميداف
 بقرار رقـ ّ 1010
التكويف "عموـ اقتصادية ،تسيير وعموـ تجارية" بجامعة سطيف.

مؤرخ في  20أكتوبر  ،2014تنيى مياـ السيد لونيس عمي ،كمسؤوؿ فريق ميداف التكويف
 بقرار رقـ ّ 1011
"عموـ إنسانية واجتماعية" بجامعة سطيف.

مؤرخ في  20أكتوبر  ،2014تنيى مياـ السيد عزوي دمحم ،كمسؤوؿ فريق ميداف التكويف
 بقرار رقـ ّ 1012
"لغة وأدب عربـي" بجامعة سطيف.

مؤرخ في  20أكتوبر  ،2014يعيف السيد عميوان توفيق ،بصفتو مسؤوال عف فريق ميداف
 بقرار رقـ ّ 1013
التكويف "عموـ وتكنولوجيا " بجامعة سطيف،1

مؤرخ في  20أكتوبر  ،2014يعيف السيد بوسنة أحمد ،بصفتو مسؤوال عف فريق ميداف
 بقرار رقـ ّ 1014
التكويف "عموم المـــادة" بجامعة سطيف.1

مؤرخ في  20أكتوبر  ،2014يعيف السيد درابمة صالح ،بصفتو مسؤوال عف فريق ميداف
 بقرار رقـ ّ 1015
التكويف "رياضيات واعالـ آلي" بجامعة سطيف.1

مؤرخ في  20أكتوبر  ،2014يعيف السيد بن بوبطرة مصطفى ،بصفتو مسؤوال عف فريق
 بقرار رقـ ّ 1016
طبيعة والحياة" بجامعة سطيف.1
ميداف التكويف "عموم ال ّ

طيب ،بصفتو مسؤوال عف فريق ميداف
مؤرخ في  20أكتوبر  ،2014يعيف السيد بويمة ال ّ
 بقرار رقـ ّ 1017
التكويف "عموم األرض والكون" بجامعة سطيف.1
مؤرخ في  20أكتوبر  ،2014يعيف السيد عكي عمواني عومر ،بصفتو مسؤوال عف فريق
 بقرار رقـ ّ 1018
ميداف التكويف "عموـ اقتصادية ،تسيير وعموـ تجارية" بجامعة سطيف.1

مؤرخ في  20أكتوبر  ،2014تنيى مياـ السيدة شيب شاص جازية ،كمسؤولة فريق ميداف
 بقرار رقـ ّ 1019
التكويف "حقوق وعموم السياسية" بجامعة سطيف ،2ابتداء مف  01سبتمبر .2013
مؤرخ في  20أكتوبر  ،2014يعيف السيد بغول زىير ،بصفتو مسؤوال عف فريق ميداف
 بقرار رقـ ّ 1020
التكويف "عموـ إنسانية واجتماعية" بجامعة سطيف.2

مؤرخ في  20أكتوبر  ،2014يعيف السيد بن جـدو بوطالبي ،بصفتو مسؤوال عف فريق ميداف
 بقرار رقـ ّ 1021
الرياضية" بجامعة سطيف.2
التكويف "عموـ وتقنيات ّ
النشاطات البدنية و ّ

مؤرخ في  20أكتوبر  ،2014يعيف السيد زدادقة سفيان ،بصفتو مسؤوال عف فريق ميداف
 بق ارر رقـ ّ 1022
التكويف "لغة وأدب عربي" بجامعة سطيف.2

مؤرخ في  20أكتوبر  ،2014يجدد تعييف السيد خمفاوي فتحي ،كمسؤوؿ فريق ميداف
 بقرار رقـ ّ 1023
التكويف "عموـ وتكنولوجيا" بجامعة ورقمة.
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مؤرخ في  20أكتوبر  ،2014تنيى مياـ السيدة بوقطاية حمزة ،بصفتيا مسؤولة عف فريق
 بقرار رقـ ّ 1024
ميداف التكويف "عم ػػوـ المػػادة" بجامعة ورقمة ،ابتداء مف  7نوفمبر .2013

الدين ،بصفتو مسؤوال عف فريق
مؤرخ في  20أكتوبر  ،2014يعيف السيد عيادي كمال ّ
 بقرار رقـ ّ 1025
ميداف التكويف "عموـ المػادة" بجامعة ورقمة.

مؤرخ في  20أكتوبر  ،2014تنيى مياـ السيد قرفي عمارة ،كمسؤوؿ فريق ميداف التكويف
 بقرار رقـ ّ 1026
"رياضيات واعالـ آلي" بجامعة ورقمة ،ابتداء مف  19سبتمبر .2013

مؤرخ في  20أكتوبر  ،2014يعيف السيد شاشا جمال أحمد ،بصفتو مسؤوال عف فريق ميداف
 بقرار رقـ ّ 1027
التكويف "رياضيات واعالـ آلي" بجامعة ورقمة.

مؤرخ في  20أكتوبر  ،2014تنيى مياـ السيد شحمة عبد المجيد ،كمسؤوؿ فريق ميداف
 بقرار رقـ ّ 1028
طبيعة والحياة" بجامعة ورقمة ،ابتداء مف  19سبتمبر .2013
التكويف "عموـ ال ّ

ؤرخ في  20أكتوبر  ،2014تنيى مياـ السيد حسيني مسعود ،كمسؤوؿ فريق ميداف
 بقرار رقـ  1030م ّ
التكويف "عموم األرض والكون" بجامعة ورقمة ،ابتداء مف  19سبتمبر .2013
مؤرخ في  20أكتوبر  ،2014تعيف السيدة حاج سعيد سامية ،بصفتيا مسؤولة عف فريق
 بقرار رقـ ّ 1031
ميداف التكويف "عموـ األرض والكوف" بجامعة ورقمة.
مؤرخ في  20أكتوبر  ،2014تنيى مياـ السيد بختي إبراىيم ،كمسؤوؿ عف فريق ميداف
 بقرار رقـ ّ 1032
التكويف "عموـ اقتصادية ،تسيير وعموـ تجارية" بجامعة ورقمة ،ابتداء مف  19سبتمبر .2013

طية العربي ،بصفتو مسؤوؿ عف فريق ميداف
مؤرخ في  20أكتوبر  ،2014يعيف السيد ع ّ
 بقرار رقـ ّ 1033
التكويف "عموـ اقتصادية ،تسيير وعموـ تجارية" بجامعة ورقمة.

مؤرخ في  20أكتوبر  ،2014يعيف السيد قاسم ميمود ،بصفتو مسؤوؿ عف فريق ميداف
 بقرار رقـ ّ 1034
التكويف "حقوؽ وعموـ السياسة" بجامعة ورقمة.
مؤرخ في  20أكتوبر  ،2014يجدد تعييف السيد رايسي رشيد ،كمسؤوؿ عف فريق ميداف
 بقرار رقـ ّ 1035
التكويف "آداب ولغػػات أجنبية" بجامعة ورقمة.

مؤرخ في  20أكتوبر  ،2014يجدد تعييف السيدة ترزولت عمروني حورية ،كمسؤولة عف
 بقرار رقـ ّ 1036
فريق ميداف التكويف "عموـ إنسانية واجتماعية" بجامعة ورقمة.

مؤرخ في  20أكتوبر  ،2014تنيى مياـ السيد شايب دمحم الساسي ،كمسؤوؿ عف فريق
 بقرار رقـ ّ 1037
ميداف التكويف "عموـ وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية" بجامعة ورقمة ،ابتداء مف  19سبتمبر .2013

مؤرخ في  20أكتوبر  ،2014يعيف السيد دودو بمقاسم ،بصفتو مسؤوال عف فريق ميداف
 بقرار رقـ ّ 1038
التكويف "عموم وتقنيات النشاطات والرياضية" بجامعة ورقمة.
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 بقرار رقـ  1039المؤرخ في  20أكتوبر ،2014يعيف السيد رجال السعدي ،بصفتو مسؤوال عف فريق ميداف
التكويف "عموـ اقتصادية ،تسيير وعموـ تجارية" بجامعة أـ البواقي.
 بقرار رقـ  1040المؤرخ في  20أكتوبر ،2014يجدد تعيف السيد بن قدياب دمحم ،كمسؤوؿ عف فريق ميداف
التكويف "عموـ وتكنولوجيا" بجامعة سيدي بمعباس.
 قرار رقـ  1041المؤرخ في  20أكتوبر ،2014تجديد تعييف السيد بوحفص بشير ،بصفتو مسؤوال عف فريق
ميداف التكويف " عموـ المادة " بجامعة سيدي بمعباس.
 بقرار رقـ  1042المؤرخ في  20أكتوبر ،2014تجديد تعيف السيد بن شيرة موفق ،كمسؤوؿ عف فريق ميداف
التكويف "رياضيات واعالـ آلي" بجامعة سيدي بمعباس.
 بقرار رقـ  1043المؤرخ في  20أكتوبر ،2014تنيى مياـ السيد بن عمي دمحم ،كمسؤوؿ عف فريق ميداف
التكويف "عػموـ الطبيعة والحياة" بجامعة سيدي بمعباس ،ابتداء مف تاريخ  15أكتوبر .2013
 بقرار رقـ  1044المؤرخ في  20أكتوبر ،2014يعيف السيد محدادي زىير ،بصفتو مسؤوال عف فريق ميداف
التكويف "عػموـ الطبيعة والحياة " بجامعة سيدي بمعباس.
 بقرار رقـ  1045المؤرخ في  20أكتوبر ،2014يعيف السيد ىـامل العيد ،بصفتو مسؤوال عف فريق ميداف
التكويف "عػموـ األرض والكػوف" بجامعة سيدي بمعباس.
 بقرار رقـ  1046المؤرخ في  20أكتوبر ،2014تنيى مياـ السيد اليواري جمال ،كمسؤوؿ عف فريق ميداف
التكويف "عػموـ اقتصادية ،تسيير وعموـ تجارية" بجامعة سيدي بمعباس ،ابتداء مف  15أكتوبر .2013
 بقرار رقـ  1047المؤرخ في  20أكتوبر ،2014يعيف السيد باشوندة رفيق ،بصفتو مسؤوال عف فريق ميداف
التكويف "عػموـ اقتصادية ،تسيير وعموـ تجارية" بجامعة سيدي بمعباس.
 بقرار رقـ  1048المؤرخ في  20أكتوبر ،2014تنيى مياـ السيد ىاللي حنفي ،كمسؤوؿ عف فريق ميداف
التكويف" حقوؽ وعموـ السياسية " بجامعة سيدي بمعباس ،ابتداء مف  15أكتوبر .2013
 بقرار رقـ  1049المؤرخ في  20أكتوبر ،2014يعيف السيد معـوان مصطفى ،بصفتو مسؤوال عف فريق ميداف
التكويف "حقوؽ وعموـ السياسية " بجامعة سيدي بمعباس.
 بقرار رقـ  1050المؤرخ في  20أكتوبر ،2014يعيف السيد وراد بمعباس ،بصفتو مسؤوال عف فريق ميداف
التكويف "آداب ولغات أجنبية" بجامعة سيدي بمعباس.
 بقرار رقـ  1051المؤرخ في  20أكتوبر ،2014يجدد تعييف السيد مجاود دمحم ،كمسؤوؿ عف فريق ميداف
التكويف " عػموـ إنسانية واجتماعية " بجامعة سيدي بمعباس.
 بقرار رقـ  1052المؤرخ في  20أكتوبر ، 2014يجدد تعييف السيد قرقوى إدريس ،كمسوؤؿ عف فريق ميداف
التكويف "فػنػوف" بجامعة سيدي بمعباس.
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 بقرار رقـ  1053المؤرخ في  20أكتوبر ،2014يجدد تعيف السيد مونسي حبيب ،كمسؤوؿ عف فريق ميداف
التكويف "لغػة وأدب عػربي" بجامعة سيدي بمعباس.
 بقرار رقـ  1054المؤرخ في  20أكتوبر ، 2014تنيى مياـ السيد بشيري عبد الرشيد ،كمسؤوؿ عف فريق
ميداف التكويف " عػموـ المادة " بجامعة تبسة  ،ابتداء مف  19سبتمبر .2013
 بقرار رقـ  1055المؤرخ في  20أكتوبر ،2014يعيف السيد بن أحمد مرزوق ،بصفتو مسؤوال عف فريق ميداف
التكويف "عػموـ المادة" بجامعة تبسة.
 بقرار رقـ  1056المؤرخ في  20أكتوبر ،2014تنيى مياـ السيد لعـور دمحم رضا ،كمسؤوؿ عف فريق ميداف
التكويف "رياضيات واعالـ آلي" بجامعة تبسة ،ابتداء مف  14أفريل .2014
 بقرار رقـ  1057المؤرخ في  20أكتوبر ،2014يعيف السيد ىـوام كمال  ،بصفتو مسؤوال عف فريق ميداف
التكويف "رياضيات واعالـ آلي" بجامعة تبسة.
 بقرار رقـ  1058المؤرخ في  20أكتوبر ، 2014يجدد تعييف السيد روابحي رشيد ،كمسؤوؿ عف فريق ميداف
التكويف "عػموـ الطبيعة والحياة" بجامعة تبسة.
 بقرار رقـ  1059المؤرخ في  20أكتوبر ،2014يجدد تعيف السيد بومزبر عبد الرحمان ،كمسؤوؿ عف فريق
ميداف التكويف "عػموـ األرض والكوف" بجامعة تبسة.
 بقرار رقـ  1060المؤرخ في  20أكتوبر ،2014تنيى مياـ السيدة عـولمي بسمة ،كمسؤولة عف فريق ميداف
التكويف "عػموـ اقتصادية ،تسيير وعموـ تجارية" بجامعة تبسة ابتداء مف  14أفريل .2014
 بقرار رقـ  1061المؤرخ في  20أكتوبر ،2014يعيف السيد الوافي الطيب ،كمسؤوؿ عف فريق ميداف التكويف
"عػموـ اقتصادية ،تسيير وعموـ تجارية" بجامعة تبسة.
 بقرار رقـ  1062المؤرخ في  20أكتوبر ،2014تنيى مياـ السيد بوضياف عـمار ،كمسؤوؿ عف فريق ميداف
التكويف "حقوؽ وعموـ السياسية" بجامعة تبسة.
 بقرار رقـ  1063المؤرخ في  20أكتوبر ،2014يعيف السيد دربال عبد الرزاق ،بصفتو مسؤوال عف فريق ميداف
التكويف "حقوؽ وعموـ السياسية" بجامعة تبسة.
 بقرار رقـ  1064المؤرخ في  20أكتوبر ،2014يعيف السيد زرفاوي عـمر ،بصفتو مسؤوال عف فريق ميداف
التكويف "آداب ولغات أجنبية" بجامعة تبسة.
 بقرار رقـ  1065المؤرخ في  20أكتوبر ،2014يجدد تعييف السيد حـامد خالد ،كمسؤوؿ عف فريق ميداف
التكويف "عػموـ إنسانية واجتماعية" بجامعة تبسة.
 بقرار رقـ  1066المؤرخ في  20أكتوبر ،2014يعيف السيد قـاسمي فيصل ،بصفتو مسؤوال عف فريق ميداف
التكويف "عػموـ وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية" بجامعة تبسة.
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 بقرار رقـ  1067المؤرخ في  20أكتوبر ،2014يجدد تعييف السيد قـطش مختار ،بصفتو مسؤوال عف فريق
ميداف التكويف "لغػة وأدب عربي" بجامعة تبسة.
 بقرار رقـ  1068المؤرخ في  20أكتوبر ،2014يجدد تعييف السيد حـاج زيان صحراوي ،كمسؤوؿ عف فريق
ميداف التكويف "عػموـ المادة" بجامعة تيارت.
 بقرار رقـ  1069المؤرخ في  20أكتوبر ،2014يجدد تعييف السيد سنوسي عبد القادر ،كمسؤوؿ عف فريق
ميداف التكويف "رياضيات واعالـ آلي" بجامعة تيارت.
 بقرار رقـ  1070المؤرخ في  20أكتوبر ،2014يجدد تعييف السيد ديالم عبد القادر ،كمسؤوؿ عف فريق ميداف
التكويف "عػموـ الطبيعة والحياة" بجامعة تيارت.
 بقرار رقـ  1071المؤرخ في  20أكتوبر ،2014يجدد تعييف السيد بن شيرة مدني ،كمسؤوؿ عف فريق ميداف
التكويف "عػموـ اقتصادية ،تسيير وعموـ تجارية" بجامعة تيارت.
 بقرار رقـ  1072المؤرخ في  20أكتوبر ،2014يعيف السيد عـميان بوزيان ،بصفتو مسؤوال عف فريق ميداف
التكويف "حقوؽ وعموـ السياسية" بجامعة تيارت.
 بقرار رقـ  1073المؤرخ في  20أكتوبر ،2014يعيف السيد بميل دمحم ،بصفتو مسؤوال عف فريق ميداف التكويف
"عػموـ إنسانية واجتماعية" بجامعة تيارت.
 بقرار رقـ  1074المؤرخ في  20أكتوبر ،2014يجدد تعييف السيد عـرابي أحمد ،كمسؤوؿ عف فريق ميداف
التكويف "لغة وأدب عربي" بجامعة تيارت.
 بقرار رقـ  1075المؤرخ في  20أكتوبر ،2014يعيف السيد فالق حسين ،بصفتو مسؤوال عف فريق ميداف
التكويف "رياضيات واعالـ آلي" بجامعة تيزي وزو.
 بقرار رقـ  1076المؤرخ في  20أكتوبر ،2014تنيى مياـ السيد حوالي كريم ،كمسؤوال عف فريق ميداف التكويف
"عموـ الطبيعة والحياة" بجامعة تيزي وزو ،ابتداء مف  10أكتوبر .2014
 بقرار رقـ  1077المؤرخ في  20أكتوبر ،2014يعيف السيد جنان جمال ،بصفتو مسؤوال عف فريق ميداف
التكويف "عموـ الطبيعة والحياة" بجامعة تيزي وزو.
 بقرار رقـ  1078المؤرخ في  20أكتوبر ،2014يعيف السيد سي دمحم جمال ،بصفتو مسؤوال عف فريق ميداف
التكويف "عموـ اقتصادية ،تسيير وعموـ تجارية" بجامعة تيزي وزو.
 بقرار رقـ  1079المؤرخ في  20أكتوبر ،2014تنيى مياـ السيدة بوكرمة فاطمة الزىراء ،كمسؤولة عف فريق
ميداف التكويف "عموـ إنسانية واجتماعية" بجامعة تيزي وزو.
 بقرار رقـ  1080المؤرخ في  20أكتوبر ،2014يعيف السيد رشام عـمي ،بصفتو مسؤوال عف فريق ميداف التكويف
"عموـ إنسانية واجتماعية " بجامعة تيزي وزو.
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 بقرار رقـ  1081المؤرخ في  20أكتوبر ،2014تنيى مياـ السيد شيخ عبد المجيد ،بصفتو مسؤوال عف فريق
ميداف التكويف "عموـ وتكنولوجيا" بجامعة تممساف ،ابتداء مف  19سبتمبر .2013
 بقرار رقـ  1082المؤرخ في  20أكتوبر ،2014يعيف السيد حجوي عـبد الحميد ،بصفتو مسؤوال عف فريق
ميداف التكويف "عموـ وتكنولوجيا" بجامعة تممساف.
 بقرار رقـ  1083المؤرخ في  20أكتوبر ،2014يجدد تعيف السيد بن واز الطيب ،كمسؤوؿ عف فريق ميداف
التكويف "عموـ المادة" بجامعة تممساف.
 بقرار رقـ  1084المؤرخ في  20أكتوبر ،2014يجدد تعيف السيد بممقدم مصطفى ،كمسؤوؿ عف فريق ميداف
التكويف "عموـ اقتصادية ،تسيير وعموـ تجارية" بجامعة تممساف.
 بقرار رقـ  1085المؤرخ في  20أكتوبر ،2014تنيى مياـ السيد مـامون عبد الكريم ،كمسؤوؿ عف فريق ميداف
التكويف "حقوؽ وعػموـ السياسية" بجامعة تممساف ،ابتداء مف  28جواف .2013
 بقرار رقـ  1086المؤرخ في  20أكتوبر ،2014يعيف السيد بن سيمة ثاني بن عمي ،بصفتو مسؤوال عف فريق
ميداف التكويف "حقوؽ وعػموـ السياسية" بجامعة تممساف.
 بقرار رقـ  1087المؤرخ في  20أكتوبر ،2014يجدد تعييف السيد بن موسات بومدين ،كمسؤوؿ عف فريق
ميداف التكويف "آداب ولغات أجنبية" بجامعة تممساف.
 بقرار رقـ  1088المؤرخ في  20أكتوبر ،2014تنيى مياـ السيد مشربط عـمي ،كمسؤوؿ عف فريق ميداف
التكويف "عػموـ إنسانية واجتماعية" بجامعة تممساف ،ابتداء مف  19سبتمبر .2013
 بقرار رقـ  1089المؤرخ في  20أكتوبر ،2014يعيف السيد خميفي الشيخ ،بصفتو مسؤوال عف فريق ميداف
التكويف "عػموـ إنسانية واجتماعية" بجامعة تممساف.
 بقرار رقـ  1090المؤرخ في  20أكتوبر ،2014تنيى مياـ السيد أوراغي سيد أحمد ،كمسؤوؿ عف فريق ميداف
التكويف "فنػوف" بجامعة تممساف ،ابتداء مف  19سبتمبر .2013
 بقرار رقـ  1091المؤرخ في  20أكتوبر ،2014يعيف السيد طرشاوي بمحاج ،بصفتو مسؤوال عف فريق ميداف
التكويف "فنػوف" بجامعة تممساف.
 بقرار رقـ  1092المؤرخ في  20أكتوبر ،2014يجدد تعييف السيد زمـري دمحم ،بصفتو مسؤوال فريق ميداف
التكويف "لغة وأدب عربي" بجامعة تممساف.
 بقرار رقـ  1102المؤرخ في  20أكتوبر ،2014يعيف السيد فــرحي يـاسين ،بصفتو مدير قسـ البحث "البيئة
واألنظمة البيئية القاحمة واألخطار المناخية" لمركز البحث العممي والتقني حوؿ المناطق القاحمة.
 بقرار رقـ  1124المؤرخ في  13نوفمبر  ،2014يعيف السيد دريسي الطاىر ،بصفة أميف عػاـ لموكالة
الموضوعاتية لمبحث في العموـ االجتماعية واإلنسانية.
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 بقرار رقـ  1125المؤرخ في  13نوفمبر  ،2014يعيف السيد ضياف سعيد ،بصفة مدير مساعد لمركز تنمية
الطاقات المتجددة.
 بقرار رقـ  1142المؤرخ في  01ديسمبر ،2014تنيى مياـ السيد قـموم سميمان ،بصفتو مدير قسـ البحث
"التحويل الحراري والترمو حراري" لوحدة البحث في الطاقات المتجددة في الوسط الصحراوي الممحقة بمركز
تنمية الطاقات المتجددة.
 بقرار رقـ  1143المؤرخ في  01ديسمبر  ،2014يعيف السيد ميـاجر سمير ،بصفتو مدير قسـ البحث "التحويل
الحراري والترمو حراري" لوحدة البحث في الطاقات المتجددة في الوسط الصحراوي الممحقة بمركز تنمية الطاقات
المتجددة.
 بقرار رقـ  1156المؤرخ في  08ديسمبر ،2014يعيف السيد بن مسعـي كريـم ،بصفتو مدير قسـ البحث
"األجيزة وتكنولوجيا الفوطونيات" لوحدة البحث في البصريات والفوطونيات الممحقة بمركز تنمية التكنولوجيات
المتطورة.
 بق ارر رقـ  1157المؤرخ في  08ديسمبر ،2014يعيف السيد بوشنـاف مــراد ،بصفتو رئيس قسـ دعـ النشاطات
العممية في االقتصاد واالقتصاد االجتماعي المطبق لمركز البحث في االقتصاد المطبق مف أجل التنمية.
 بقرار رقـ  1158المؤرخ في  08ديسمبر ،2014تنيى مياـ السيد مجـاىدي مصطفى ،بصفتو مدير مساعد
لمركز البحث العممي والتقني في عمـ اإلنساف االجتماعي والثقافي.
 بقرار رقـ  1159المؤرخ في  08ديسمبر ،2014يعيف السيد محند عـامر عـمار ،بصفتو مدير مساعد لمركز
البحث العممي والتقني في عمـ اإلنساف االجتماعي والثقافي.
 بقرار رقـ  1160المؤرخ في  08ديسمبر  ،2014تنيى مياـ السيد قـابوز نـور الدين ،بصفتو مدير قسـ البحث
"الطبقات الرقيقة والسطوح وما بيف السطوح" لمركز البحث في تكنولوجيا نصف النواقل لمطاقوية.
 بقرار رقـ  1161المؤرخ في  08ديسمبر  ،2014تعيف السيدة صــام صبرينة ،بصفتو مديرة قسـ البحث
"الطبقات الرقيقة والسطوح وما بيف السطوح" لمركز البحث في تكنولوجيا نصف النواقل لمطاقوية.
 بقرار رقـ  1996المؤرخ في  18ديسمبر  ،2014يعيف السيد أعراب كريم ،بصفتو مسؤوال عف فريق ميداف
التكويف "عموـ الطبيعة والحياة" بجامعة بومرداس.
 بقرار رقـ  1997المؤرخ في  18ديسمبر  ،2014تنيى مياـ السيدة حموان فاطمة ،كمسؤولة عف فريق ميداف
التكويف "عموـ الطبيعة والحياة" بجامعة بومرداس ،ابتداء مف  12نوفمبر .2014
 بقرار رقـ  1999المؤرخ في  22ديسمبر  ،2014تنيى مياـ السيد بزازي بوجمعة ،بصفتو مدير وحدة بحث
تحت عنواف "مواد ،طرائق صناعية والبيئة" ،المنشأة لدى جامعة بومرداس.
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 بقرار رقـ  2000المؤرخ في  22ديسمبر  ،2014يعيف السيد بن مناح عبد الباقي ،بصفتو مدير وحدة بحث
تحت عنواف "مواد ،طرائق صناعية والبيئة" ،المنشأة لدى جامعة بومرداس.
 بقرار رقـ  2002المؤرخ في  22ديسمبر  ،2014تنيى مياـ السيد بمعروسي محند الطاىر ،بصفتو مدير قسـ
البحث "اإللكترونيؾ الدقيقة والنانوتكنولوجيا" لمركز تنمية التكنولوجيات المتطورة.
 بقرار رقـ  2003المؤرخ في  22ديسمبر  ،2014يعيف السيد جريدان ياسين ،بصفتو مدير قسـ البحث
"اإللكترونيؾ الدقيقة والنانوتكنولوجيا" لمركز تنمية التكنولوجيات المتطورة.
 بقرار رقـ  2005المؤرخ في  29ديسمبر  ،2014يعيف السيد واضح نور الدين ،بصفتو مدير مساعد لمركز
تنمية التكنولوجيات المتطورة.
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