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ll- القرارات الوزارية المشتركة   
يحدد تشكيمة المجنة القطاعية لمماسة الوصاية التربوية عمى  ،2015ة سن جانفي 18 قرار وزاري مشترك مؤرخ في -

 14 .......................................................... مؤسسات التكوين العالي التابعة لوزارة النقل وتنظيميا وعمميا
المتضمن اعالن نتائج  ،2014جويمية  09المؤرخ في  قرار وزاري مشترك يتضمن تعديل وتتميم القرار الوزاري المشترك -

 16 ...............………………………………… مسابقة االلتحاق بالمنصب العالي رئيس مصمحة استشفائية جامعية
 

lll- الــــــــــــــقـــــــــــــرارات 
لنيل شيادة  يتضمن تحديد مدونة الفروع لميدان "عموم وتكنولوجيا"، 2015 جانفي05 مؤّرخ في  01قرار رقم  -

 19 ......................................................................................... الميسانس وشيادة الماستر

 2013-2012يتضّمن تأىيل الماستر المفتوحة بعنوان السنة الجامعية ، 2015جانفي  05مؤّرخ في  02قرار رقم  -
 20 ................................................................................................... بجامعة بومرداس

المتضّمن ، 2013سبتمبر  24المؤّرخ في  622يعدل ممحق القرار رقم   ،2015جانفي  05مؤرخ في   03رقمقرار  -
 22 ................................... بجامعة المدية 2014 – 2013تأىيل الماستر المفتوحة بعنوان السنة الجامعية 

المتضّمن تأىيل  ،2010سبتمبر  07مؤّرخ في  308يعدل ممحق القرار رقم  ،2015جانفي  05في  مؤرخ04 قرار رقم  -
 22 .............................................. بجامعة تيارت 2011–2010الماستر المفتوحة بعنوان السنة الجامعية 

المتضّمن تأىيل ، و 2014أوت  12المؤّرخ في  736يعدل ممحق القرار رقم  ،2015جانفي  05مؤرخ في  05قرار رقم  -
 23 .................................................... بجامعة 2015 – 2014ماستر المفتوحة بعنوان السنة الجامعية 

يتضّمن تأىيل جامعة سكيكدة لمتكوين لمحصول عمى شيادة الّدكتوراه  ،2015جانفي  07 مؤّرخ في 10قـرار رقـم  -
 24 ..................................................................................... وتنظيم التأىيل الجامعي ومنحو

 –يتضمن تجديد تشكيمة لجنة الخدمات اإلجتماعية لدى مديرية الخدمات الجامعية   ،2015جانفي  14قرار مؤرخ في  -
 25 ..........................................................................................................  –المسيمة

عموم و يتضمن تجديد تشكيمة لجنة الخدمات اإلجتماعية لدى كمية العموم االقتصادية  ،2015جانفي  14قرار مؤرخ في  -
 26 .............................................................................. التسيير والعموم التجارية بجامعة وىران

تضمن إنشاء األقسام والم ، 2010يناير  3المؤرخ في  4يعدل القرار رقم ، 2015جانفي  19 مؤرخ  في 13ــرار رقم ق -
 28 .................................................................، المعدل .2المكونة لكمية اآلداب لدى جامعة الجزائر

الذي يحـدد القائمة  ،2012سبتمبر  23المؤرخ في  204يعدل القرار رقم  ،2015جانفي  19مـؤرخ في  14قـرار رقـم  -
 29 ................................... االسمية ألعضـاء المجمس العممي لكمية الحقوق والعموم السياسية بجامعة سعيدة

الذي يحـدد القائمة  ،2012سبتمبر  23المؤرخ في  196يعدل القرار رقم  ،2015جانفي  19مـؤرخ في  15قـرار رقـم  -
 30 ............... االسمية ألعضـاء المجنة العممية لقسم العموم السياسة لكمية الحقوق والعموم لسياسية بجامعة سعيدة

الذي يحـدد القائمة  ،2012سبتمبر  23المؤرخ في  195يعدل القرار رقم  ،2015جانفي  19مـؤرخ في  16قـرار رقـم  -
 31 .......….………… االسمية ألعضـاء المجنة العممية لقسم الحقوق لكمية الحقوق والعموم السياسية بجامعة سعيدة

( لمجنة الجامعية 33المتضمن إعالن نتائج الدورة الثالثة والثالثون ) 2015جانفي  20مـؤرخ في  18قـرار رقـم  -
 32 ............................................................................................................. الوطنية
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يحدد طبيعة التربصات الميدانية وفي الوسط الميني لفائدة الطمبة وكيفيات ، 2015جانفي   21فيمؤّرخ  19قرار رقم  -
 34 ....................................................................................…… تقييميا ومراقبتيا وبرمجتيا

يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية العموم اإلقتصادية،  ،2015جانفي  21 فيمؤرخ  20رقم قرار  -
 39 ...................................................................... برج بوعريريجالتجارية وعموم التسيير بجامعة 

المجنة العممية لقسـم اآلليــة لكميـة اليندسة  يحـدد القائـمة اإلسمية ألعضـاء ،2015جانفي  21 فيمـؤرخ  21رقم قــرار  -
 40 .................................................…….…………… الكيربائيــة واالعالم اآللــي بجامعــة تيزي وزو

المجنة العممية لقسـم البيولوجيــا الحيوانية  يحـدد القائـمة اإلسمية ألعضـاء ،2015جانفي  21مـؤرخ في  22رقم قــرار  -
 41 ..........................................… تيــزي وزو العموم الزراعية  بجامعــةو  والنباتية  لكميـة العمـــوم البيولوجيــة

ة الخدمات الجامعية لدى مديري يتضمن تجديد تشكيمة لجنة الخدمات االجتماعية ،2015جانفي  22قرار مؤرخ في  -
 42 .................................................................................................... –شتمة –بسكرة 

المجنة العممية لقسـم القانون لكميـة  يحـدد القائـمة اإلسمية ألعضـاء  ،2015جانفي  22مـؤرخ في  23رقم قــرار  -
 44 ......................................................................... الحقوق والعموم السياسية بجامعة تيزي وزو

المجنة العممية لقسـم الرياضيـــات  لكميـة  يحـدد القائـمة اإلسمية ألعضـاء ،2015جانفي  22مـؤرخ في  24قــرار رقـم  -
 45 ........................................................................................  تيــزي وزو العمــــوم بجامعــة

المجنة العممية لقسـم المغة والثقافة  يحـدد القائـمة اإلسمية ألعضـاء ،2015جانفي  22مـؤرخ في  25رقم قــرار  -
 46 ................................................................ األمازيغية لكميـة اآلداب والمغات بجامعــة تيـزي وزو

المجنة العممية لقسـم  اليندسة المدنية  يحـدد القائـمة اإلسمية ألعضـاء ،2015جانفي  22مـؤرخ في  26رقم قــرار  -
 47 ............................................................................. ولكميـة ىندســة البناء بجامعة تيـزي وز 

المجنة العممية لقسـم اإلعالم اآللي لكميـة  يحـدد القائـمة اإلسمية ألعضـاء ،2015جانفي  22مـؤرخ في  27رقم قــرار  -
 48 ............................................................... واليندسة الكيربائية واالعالم اآللــي بجامعــة تيزي وز 

المجنة العممية لقسـم االلكتروتقنــي لكميـة  يحـدد القائـمة االسمية ألعضـاء ،2015جانفي  22مـؤرخ في  28رقم قــرار  -
 49 ............................................................... اليندسة الكيربائية واإلعالم اآللــي بجامعــة تيزي وزو

، يحدد نسبة األساتذة الباحثين والباحثين الدائمين المستفيدين من العطمة 2015جانفي  27مؤرخ في  29قرار رقم  -
 51 ..................................................................... 2016-2015العممية برسم السنة الجامعية 

وعموم  الرياضيات واإلعالم اآللي، يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس كمية 2015جانفي  28 مؤرخ في 30رقم  قرار -
 52 ................................................................................................ المادة بجامعة قالمة

والتجارية  ، يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس كمية العموم االقتصادية2015جانفي  28مؤرخ في  31رقم قرار  -
 53 ........................................................................................ بجامعة قالمة وعموم التسيير

، يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس كمية الحقوق والعموم 2015جانفي  28مؤرخ في  32رقم قرار  -
 54 ............................................................................................. بجامعة قالمة السياسية

 56 …بجامعة قالمة ، يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس كمية اآلداب والمغات2015جانفي  28 فيمؤرخ  33رقم قرار  -
الطبيعة والحياة وعموم ، يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس كمية عموم 2015جانفي  28 فيمؤرخ  34رقم قرار  -

 57 ........................................................................................ األرض والكون بجامعة قالمة
 58 .....…… بجامعة بجاية كمية الطب ، يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس2015جانفي  28 فيمؤرخ  35رقم  قرار -
، يتضمن تأىيل جامعة باجي مختار بعنابة لمتكوين لمحصول عمى شيادة 2015فيفري  01مؤرخ في  36قرار رقم  -

 59 .........................................................................… الدكتوراه وتنظيم التأىيل الجامعي ومنحو
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عبد الرحمان ميرة ببجاية لمتكوين لمحصول عمى ، يتضمن تأىيل جامعة 2015فيفري  01مؤرخ في  37قرار رقم  -
 60 ..................................................................... شيادة الدكتوراه وتنظيم التأىيل الجامعي ومنحو

في  ، يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لممدرسة التحضيرية2015فيفري  01مؤرخ في  38قرار رقم  -
 61 ....................................................................................... عموم الطبيعة والحياة بالجزائر

الذي يحدد القائمة االسمية  ،2012 أفريل4 المؤرخ في 142يعدل القرار رقم ، 2015فيفري  02في مؤرخ  39رقم قرار  -
 62 ........................................................ ألعضاء مجمس إدارة مركز البحث في البيوتكنولوجيا، المعدل

، يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة مركز تنمية التكنولوجيات 2015فيفري  03مؤرخ في  40قرار رقم  -
 64 ............................................................................................................ المتطورة

يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء المجمس العممي لمركز تنمية التكنولوجيات ، 2015فيفري  02مؤرخ في  41رقم قرار  -
 66 ............................................................................................................ المتطورة

الذي يحدد القائمة  ،2013نوفمبر  18المؤرخ في  894يعدل القرار رقم ، 2015فيفري  02مؤرخ في  42رقم قرار  -
 67 ................................… واالقتصاد التطبيقيالوطنية العميا لالحصاء  االسمية العضاء مجمس إدارة المدرسة

حدد القائمة االسمية ي ،2013فيفري  27المؤرخ في  115يعدل القرار رقم ، 2015فيفري  02مؤرخ في  43رقم قرار  -
 68 ..................................... ألعضاء مجمس إدارةالمدرسة الوطنية العميا لعموم البحر وتييئة الساحل، المعدل

الذي يحدد القائمة  2012ماي  31المؤرخ في  201يعدل القرار رقم  2015فيفري  03 فيالمؤرخ  44رقم قرار  -
 69 ...................................... العموم والتكنولوجيا ىواري بومدين، المعدل االسمية ألعضاء مجمس إدارة جامعة

الذي يحدد القائمة  ،2012فيفري  14المؤرخ في  45، يعدل القرار رقم 2015فيفري  03مؤرخ في  45رقم قرار  -
 71 .............................................................. بومرداس، المعدل االسمية ألعضاء مجمس إدارة جامعة

يحدد القائمة الذي  ،2012مارس  19المؤرخ في  71يعدل ويتمم القرار رقم  ،2015فيفري  03مؤرخ في  46رقم قرار  -
 72 ............................................. وىران لمعموم والتكنولوجيا، المعدل االسمية ألعضاء مجمس إدارة جامعة

يتضمن إنشاء وتشكيل لجنة الخدمات االجتماعية لدى مديرية الخدمات الجامعية  ، 2015فيفري  03قرار مؤرخ في  -
 73 .................................................................................................. -القطب -المسيمة

والمتضمن حل  ،2012جوان  2المؤرخ في  207، يتضمن  تعديل القرار رقم 2015فيفري  03مؤرخ  في  47رقم  قرار -
 74  ..لدى جامعة وىران مخبر البحث بعنوان "أنثروبولوجيا الصحة" وتحويمو إلى وحدة بحث في"العموم اإلجتماعية والصحة"

، المتضمن إنشاء 2014جويمية سنة  20المؤرخ في  547يعدل القرار رقم ، 2015فيفري  3مؤرخ في  50رقم قرار  -
 76 .................................................................... ضمن بعض مؤسسات التعميم العاليمخابر بحث 

، المتضمن إنشاء 2013أفريل سنة  03المؤرخ في  242يعدل القرار رقم ، 2015فيفري  03 فيمؤرخ  51رقم قرار  -
 77 .................................................................... مخابر بحث ضمن بعض مؤسسات التعميم العالي

، المتضمن إنشاء 2012أفريل سنة  14المؤرخ في  145يعدل القرار رقم ، 2015فيفري  03 مؤرخ في 52رقم قرار  -
 78 .................................................................... مخابر بحث ضمن بعض مؤسسات التعميم العالي

، المتضمن إنشاء 2011مارس سنة  16المؤرخ في  146يعدل القرار رقم  ،2015فيفري  03 فيمؤرخ  53رقم قرار  -
 80 .................................................................... بحث ضمن بعض مؤسسات التعميم العالي مخابر

المتضمن إنشاء و   ،2010مارس سنة  25المؤرخ في  93رقم يعدل القرار ، 2015فيفري  03مؤرخ في  54 قرار رقم -
 81 .................................................................... بحث ضمن بعض مؤسسات التعميم العالي مخابر

المتضمن و ، 2009جويمية سنة  13المؤرخ في  222يعدل القرار رقم  ،2015فيفري  03مؤرخ في  55رقم قرار  -
 83 ............................................................. بحث ضمن بعض مؤسسات التعميم العالي إنشاء مخابر
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المتضمن إنشاء و ، 2008جوان سنة  19المؤرخ في  58يعدل القرار رقم  ،2015فيفري  03مؤرخ في  56رقم قرار  -
 84 ......................................................…………… بحث ضمن بعض مؤسسات التعميم العاليمخابر 

المتضمن إنشاء و ، 2007سبتمبر سنة  10المؤرخ في  95يعدل القرار رقم  ،2015فيفري  03مؤرخ في  57رقم قرار  -
 85 .................................................................... مخابر بحث ضمن بعض مؤسسات التعميم العالي

المتضمن إنشاء و ، 2006يونيو سنة  26المؤرخ في  59يعدل القرار رقم ، 2015فيفري  03مؤرخ في  58رقم قرار  -
 86 ..................................................................... حث ضمن بعض مؤسسات التعميم العالي مخابر

المتضمن إنشاء و ، 2003ديسمبر سنة  3المؤرخ في  303يعدل القرار رقم  ،2015فيفري  03 فيمؤرخ  59رقم قرار  -
 87 .................................................................... مخابر بحث ضمن بعض مؤسسات التعميم العالي

بحث  المتضمن إنشاء مخابرو ، 2002ماي سنة  28يعدل القرار المؤرخ في  ،2015فيفري  03مؤرخ في  60رقم قرار  -
 88 ................................................................................ ضمن بعض مؤسسات التعميم العالي

، المتضمن إنشاء 2001فيفري سنة  05المؤرخ في  42يعدل القرار رقم  ،2015فيفري  03مؤرخ في  61رقم قرار  -
 90 .................................................................... مخابر بحث ضمن بعض مؤسسات التعميم العالي

المتضمن إنشاء و ، 2000جويمية سنة  25المؤرخ في  88يعدل القرار رقم  ،2015فيفري  03مؤرخ في  62رقم قرار  -
 91 .................................................................... بحث ضمن بعض مؤسسات التعميم العالي مخابر

يحدد القائمة االسمية  ،2013فيفري  7المؤرخ في  34يعدل القرار رقم  ،2015فيفري  03مؤرخ في  64رقم قرار  -
 93 ........................................................................ المعدل ألعضاء مجمس إدارة جامعة غرداية،

يحدد القائمة االسمية   ،2012نوفمبر  18المؤرخ في  434يعدل القرار رقم ، 2015فيفري  03مؤرخ في  65رقم قرار  -
 95 .............................................. ألعضاء المجمس العممي لموكالة الموضوعاتية لمبحث في عموم الصحة

يتضمن إنشاء وتشكيل لجنة الخدمات االجتماعية لدى مديرية الخدمات الجامعية ، 2015فيفري  12قرار مؤرخ في  -
 96 .................................................................................................. -تامدة-تيزي وزو

يتضمن تجديد تشكيمة لجنة الخدمات االجتماعية لدى مديرية الخدمات الجامعية  ،2015فيفري  12قرار مؤرخ في  -
 97 ............................................................................................................. معسكر

يحدد مياميا   ،، يتضمن إنشاء لجنة تكمف بفتح معاىد بالمؤسسات الجامعية2015فيفري  15 فيمؤرخ  67رقم قرار  -
 98 ..................................................................................................وتشكيمتيا وسيرىا 

عضاء أليحدد القائمة االسمية  ،2012يونيو  7يعدل القرار المؤرخ في ، 2015فيفري  17 فيمؤرخ  68رقم  قرار -
 100 .................................... المعدل الوطنية العميا ألساتذة التعميم التكنولوجي بسكيكدة، مجمس إدارة المدرسة

يحدد القائمة االسمية ، 2012نوفمبر  27المؤرخ في  438يعدل القرار رقم ، 2015فيفري  21 فيمؤرخ  69رقم  قرار -
 101 ...................................................... العميا لألساتذة باألغواط، المعدل عضاء مجمس إدارة المدرسةأل

 102 ..…........ يتضمن إنشاء مخابر بحث لدى بعض مؤسسات التعميم العالي، 2015فيفري  21مؤرخ في  70رقم قرار  -
 105 ...، يتضمن إعالن نتائج الدورة السادسة عشرة لمجنة الوطنية لتقييم الباحثين2015فيفري  21مؤرخ في  71قرار رقم  -
أعضاء  ، المتضمن تعيين2013جوان  5المؤرخ في  426، يعدل القرار رقم 2015فيفري  22مؤرخ في  73قرار رقم  -

 107 .................................................................... مجمس توجيو الديوان الوطني لمخدمات الجامعية
يحدد القائمة االسمية  ،2014 مارس 23 المؤرخ في 262يعدل القرار رقم  ،2015فيفري  21 مؤرخ في 75رقم قرار   -

 108 ................................................................................. البميدة ألعضاء مجمس إدارة جامعة
يحدد القائمة االسمية  ،2012نوفمبر  28المؤرخ في  440يعدل القرار رقم  ،2015 فيفري  21 فيمؤرخ  76رقم قرار  -

 109 ..................................................................ألعضاء مجمس إدارة جامعة خميس مميانة، المعدل 
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الذي يحدد القائمة ، 2012مارس  19المؤرخ في  71يعدل القرار رقم ، 2015 فيفري  23 مؤرخ في 77رقم قرار  -
 111 ...................................................... وىران لمعموم والتكنولوجيا االسمية ألعضاء مجمس إدارة جامعة

يحدد القائمة  ،2013جويمية   22المؤرخ في  294يعدل القرار رقم ، 2015 فيفري  23مؤرخ في  78رقم قرار   -
 112 ......................................................................... المدية االسمية ألعضاء مجمس إدارة جامعة

 113 .............… 1يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة جامعة الجزائر، 2015فيفري  23مؤرخ في  79رقم قرار  -
 يحدد القائمة االسمية ،2013المؤرخ في أول ديسمبر  935، يعدل القرار رقم 2015فيفري  23في  مؤرخ 80رقم قرار  -

 115 .................................................................................. بجاية ألعضاء مجمس إدارة جامعة
تربصات يحدد طبيعة ال ،2015جانفي  21المؤرخ في  19يعدل القرار رقم ، 2015فيفري  24خ في مؤرّ  81رقم قرار  -

 116 ...................................... الطمبة وكيفيات تقييميا ومراقبتيا وبرمجتيا لفائدة في الوسط المينيالميدانية و 
، يتضمن إنشاء لجنة تكمف بفتح "أنماط جديدة" لمماستر يحدد مياميا 2015 فيفري  24مؤّرخ في  82رقم قرار  -

 118 .................................................................................................. وتشكيمتيا وسيرىا
، يتضمن إنشاء لجنة تكمف بمتابعة تحويل المدارس التحضيرية إلى مدارس 2015 فيفري  24مؤرخ في  83رقم قرار  -

 120 ........................................................................ وطنية عميا ويحدد مياميا وتشكيمتيا وسيرىا
، يحدد القائمة االسمية 2013ديسمبر  8المؤرخ في  956، يعدل القرار رقم 2015فيفري  23مؤرخ في  86قرار رقم  -

 123 .................................................................... ألعضاء مجمس إدارة ديوان المطبوعات الجامعية
 124   ....برج بوعريريج المجمــس العممي لجامعة، يحـدد القائـمة االسمية ألعضـاء 2015فيفري  25مـؤرخ في  87رقم قــرار  -
يحـدد القائـمــة االسمية ألعضـاء المجمــس العممــي لكميـة العموم  ،2015فيفري  25مـؤرخ في  88رقم قــرار  -

 126 ................................................................................. والتكنولوجيا بجامعة بـرج بوعريريج
يحـدد القائـمــة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم اإللكترونيك لكميـة  ،2015فيفري  25مـؤرخ في  89رقم قــرار   -

 128 ..........................................................................  العموم والتكنولوجيا بجامعة بـرج بوعريريج
، يحـدد القائـمــة االسمية ألعضـاء المجمــس العممــي لكميـة اآلداب والمغات 2015فيفري  25مـؤرخ في  90رقم قــرار  -

 129 .............................................................................................  بجامعة بـرج بوعريريج
لكميـة العموم االجتماعية  ، يحـدد القائـمــة االسمية ألعضـاء المجمس العممـي2015فيفري  25مـؤرخ في  91رقم قــرار  -

 130 .............................................................................…… واإلنسانية بجامعة بـرج بوعريريج
القائـمــة االسمية ألعضـاء المجمــس العممـي لكميـة عـموم الطبيعـة ، يحـدد 2015فيفري  25مـؤرخ في  92رقم قــرار  -

 131 .............................................................. والحـياة وعمـوم األرض والكون بجــامعــة بـرج بــوعريريج
لكميـة الريـاضيات  ألعضـاء المجمــس العممـي، يحـدد القائـمــة االسمية 2015فيفري  25مـؤرخ في  93رقم قــرار  -

 133 ............................................................................ واإلعـالم اآللـي بجــامعــة بـرج بــوعـريريـج
يتضمن تجديد تشكيمة لجنة الخدمات االجتماعية لدى مديرية الخدمات الجامعية  ،2015فيفري  26قرار مؤرخ في  -

 134 ....................................................................................................... باتنة فسديس
لدى مديرية الخدمات الجامعية البميدة  يتضمن إنشاء لجنة الخدمات االجتماعية ،2015فيفري  28فيقرار مؤرخ  -

 135 ...........................................................................................تيا ......العفرون وتشكيم
 

IV-المقررات  
 المتضمن فتح، 2014سبتمبر 01المؤرخ في  292يعدل المقرر رقم  ،2015جانفي  08مؤرخ في  02مقرر رقم  -

 138 ..................... -القبة-عميا لألساتذةإمتحان ميني لإللتحاق بسمك المتصرفين، رتبة متصرف رئيسي لممدرسة ال
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 ، المتضمن فتح2014سبتمبر  01 المؤرخ في 296يعدل المقرر رقم  ،2015جانفي  08مؤرخ في  03مقرر رقم  -
 138 ........................... -القبة-إمتحان ميني لإللتحاق بسمك المتصرفين، رتبة متصرف لممدرسة العميا لألساتذة 

 ، المتضمن فتح2014سبتمبر  01المؤرخ في  293يعدل المقرر رقم ، 2015جانفي  08مؤرخ في  04 مقرر رقم -
إمتحان ميني لإللتحاق بسمك الميندسين في اإلعالم اآللي، رتبة ميندس رئيسي في اإلعالم اآللي لممدرسة العميا 

 139 .................................................................................................. -القبة-لألساتذة 
، المتضمن 2014سبتمبر  01المؤرخ  في  295يعدل المقرر  رقم  ، 2015جانفي  08مؤرخ  في  05 مقرر  رقم -

إمتحان ميني لإللتحاق بسمك محافظي المكتبات الجامعية، رتبة ممحق بالمكتبات الجامعية من المستوى الثاني  فتح
 140 ................................................................................... -القبة-لممدرسة العميا لألساتذة 

 ، المتضمن فتح2014سبتمبر  01المؤرخ  في  298يعدل المقرر رقم  ،2015جانفي  08مؤرخ في  06مقرر رقم  -
-إمتحان ميني لإللتحاق بسمك التقنيين في اإلعالم اآللي، رتبة تقني سام في اإلعالم اآللي لممدرسة العميا لألساتذة 

 140 ............................................................................................................. -القبة
، المتضمن 2014ر ـبـمـتـسب 01ي ـؤرخ  فـمـال 301م ـرر رقـقـمـدل الـعـي ،2015ي ـفـانـج 08ي ـؤرخ فـم 07م ـقرر رقم -

عميا ـمدرسة الـجامعية لمـمخابر الـام لمـعية، رتبة تقني سـجامـابر الـمخـنيي الـقـمك تـسـاق بـتحـني لإللـيـم انـحـتـإم حـتـف
 141 .................................................................................................. -القبة-لألساتذة 

ن ـمـضـتـمـ، ال2014ر ـسبتمب 01ي ـؤرخ فـمـال 302م ـرر رقـقـمـال دلـعـي ،2015ي ـفـانـج 08ي ـؤرخ فــم 09م ــرر رقـقـم -
يا ـمـعـة الـدرسـمـة لمـعيـجامـر الـابـخـمـني لمـقـة تـبـة، رتـعيـجامـر الـابـخـمـيي الـنـقـمك تـسـاق بـحـتـني لإللـيـان متحـتـإم حـتـف

 142 .................................................................................................. -القبة-لألساتذة 
 ، المتضمن فتح2014سبتمبر 11المؤرخ  في  347يعدل المقرر رقم  ،2015جانفي  25مؤرخ  في  10مقرر رقم  -

 142  ............ الجامعية عنابة وسطميني لإللتحاق بسمك المتصرفين، رتبة متصرف مستشار لمديرية الخدمات  إمتحان
ن ـمـضـمتـال ،2014ر ـبـمـتـبـس 11ي ـؤرخ فـمـال 348م ـرر رقـقـمـدل الـعـي ،2015ي ـفـانـج 25ي ـؤرخ فـم 11 مـمقرر رق -

 ةـيـعـامـجـات الـدمـخـالة ـريـديـمـي لإلدارة لـسـيـق رئـحـمـة مـبـو اإلدارة، رتـقـحـمك ممـسـاق بتحـتـإللـني لـيـان مـحـتـإم حـتـف
 143 ........................................................................................................ عنابة وسط

 المتضمن فتح ،2014سبتمبر 11المؤرخ في  345يعدل المقرر رقم ، 2015جانفي  25مؤرخ في  12 مقرر رقم -
 144 ..................... عنابة وسطإمتحان ميني لإللتحاق بسمك المتصرفين، رتبة متصرف لمديرية الخدمات الجامعية 

 ، المتضمن فتح2014سبتمبر 11المؤرخ في  346يعدل المقرر رقم  ،2015جانفي  25مؤرخ في  13مقرر رقم  -
 144 ............... عنابة وسط إمتحان ميني لإللتحاق بسمك المتصرفين، رتبة متصرف رئيسي لمديرية الخدمات الجامعية

 حـتــ، المتضمن ف2014 سبتمبر 11المؤرخ في  350يعدل المقرر رقم ، 2015جانفي  25ؤرخ في ـم 14م ـمقرر رق -
 145 .. عنابة وسط رية الخدمات الجامعيةـب إداري لمديـبة محاسـرت ن،ـيـاإلدارين ـيـبـمحاسـك الـسمـب تحاقـإللـني لـتحان ميـإم

إمتحان  ، المتضمن فتح2014سبتمبر  11المؤرخ في  349يعدل المقرر رقم جانفي  25مؤرخ في  15مقرر رقم  -
 146 ..................................... ميني لإللتحاق بسمك الكتاب، رتبة كاتب لمديرية الخدمات الجامعية عنابة وسط

مسابقة  ، المتضمن فتح2014سبتمبر 23المؤرخ في  04يعدل المقرر رقم  2015فيفري  01مؤرخ في  17مقرر رقم  -
 146 ...................................... عمى أساس االختبار لإللتحاق بسمك المتصرفين، رتبة متصرف لجامعة الـمدية

 ، المتضمن فتح2014سبتمبر 23المؤرخ  في  05يعدل المقرر رقم  2015فيفري  01مؤرخ  في  18رقم مقرر  -
ة ـامعيـابر الجـة لممخـدس دولـة مينـة، رتبـعيـجامـر الـابـمخـي الـندسـاق بسمك ميـتحـار لإللـتبـاس االخـة عمى أسـسابقـم

 147 ..................................................................................................... ة الـمديةـلجامع
مسابقة  ، المتضمن فتح2014سبتمبر 23المؤرخ في  14يعدل المقرر رقم ، 2015فيفري  01مؤرخ في  19مقرر رقم  -

 148 ....................... عمى أساس اإلختبار لإللتحاق بسمك ممحقو اإلدارة، رتبة ممحق رئيسي لإلدارة لجامعة الـمدية
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مسابقة  ، المتضمن فتح2014سبتمبر 23المؤرخ في  07يعدل المقرر رقم  ،2015فيفري  01مؤرخ في  20مقرر رقم  -
 148  ............... عمى أساس اإلختبار لإللتحاق بسمك المحاسبين اإلداريين، رتبة محاسب إداري رئيسي لجامعة الـمدية

مسابقة  ، المتضمن فتح2014سبتمبر 23في  المؤرخ 08يعدل المقرر رقم  ،2015فيفري  01في  مؤرخ 21 رقمرر قم -
 149  ............................... الـمدية دارة، رتبة ممحق اإلدارة لجامعةعمى أساس اإلختبار لإللتحاق بسمك ممحقو اإل

 ، المتضمن فتح2014 سبتمبر 23المؤرخ في  09يعدل المقرر رقم  ،2015 فيفري  01مؤرخ في  22مقرر رقم  -
 150 .................. رتبة عون إدارة رئيسي لجامعة الـمدية المسابقة عمى أساس اإلختبار لإللتحاق بسمك أعوان اإلدارة،

 ، المتضمن فتح2014 سبتمبر 23المؤرخ في  06يعدل المقرر رقم  ،2015فيفري  01مؤرخ في  23مقرر رقم  -
 150 .. ............. مسابقة عمى أساس اإلختبار لإللتحاق بسمك المحاسبين اإلداريين، رتبة محاسب إداري لجامعة الـمدية

، المتضمن فتح مسابقة 2014سبتمبر 23المؤرخ في  10يعدل المقرر رقم  ،2015 فيفري  01مؤرخ في  24مقرر رقم  -
 151 .... ............................ لإللتحاق بسمك أعوان اإلدارة، رتبة عون إدارة لجامعة الـمدية عمى أساس اإلختبار

المتضمن فتح و ، 2014سبتمبر 23في  المؤرخ 01يعدل المقرر رقم  ،2015فيفري  أولمؤرخ  في  25مقرر رقم  -
 152 ..................................... الـمديةرتبة متصرف رئيسي لجامعة  إمتحان ميني لإللتحاق بسمك المتصرفين،

 ، المتضمن فتح2014سبتمبر 23المؤرخ  في  04يعدل المقرر رقم  ،2015 فيفري  01مؤرخ في  26مقرر رقم  -
 152 ...........................إمتحان ميني لإللتحاق بسمك ممحقو اإلدارة،  رتبة ممحق رئيسي لإلدارة لجامعة الـمدية ...

، المتضمن فتح 2014سبتمبر 23المؤرخ  في  05يعدل المقرر رقم  ،2015فيفري  01مؤرخ في  27مقرر رقم  -
 153 .............................. إمتحان ميني لإللتحاق بسمك المحاسبين اإلداريين، رتبة محاسب إداري لجامعة الـمدية

، المتضمن فتح إمتحان 2014 سبتمبر 23المؤرخ  في  07يعدل المقرر رقم  ،2015فيفري  01مؤرخ في  28مقرر رقم  -
 154  ....... ميني لإللتحاق بسمك المعاونين التقنيين في اإلعالم اآللي، رتبة معاون تقني في اإلعالم اآللي لجامعة الـمدية

، المتضمن فتح 2014 سبتمبر 23المؤرخ  في  06يعدل المقرر  رقم  ، 2015 فيفري  01مؤرخ  في  29مقرر رقم  -
 154 .................................................... إمتحان ميني لإللتحاق بسمك الكتاب، رتبة كاتب لجامعة الـمدية

، المتضمن فتح 2014سبتمبر  11المؤرخ في  1340يعدل المقرر رقم  ،2015فيفري  02مؤرخ في  30مقرر رقم  -
 155 ..................................... إمتحان ميني لإللتحاق بسمك ممحقو اإلدارة، رتبة ممحق اإلدارة لجامعة الطارف

، المتضمن فتح 2014سبتمبر 09المؤرخ  في  1695يعدل المقرر  رقم  ،2015فيفري  02مؤرخ  في  31مقرر رقم  -
مسابقة عمى أساس الشيادات لإللتحاق بسمك ميندسي المخابر الجامعية، رتبة ميندس دولة لممخابر الجامعية 

 156 .....................................................................................  مدرسة الوطنية العميا لمبيطرةلم
، المتضمن فتح 2014سبتمبر 09المؤرخ في  1691يعدل المقرر رقم  ،2015فيفري  02مؤرخ  في  32مقرر رقم  -

ت لإللتحاق بسمك الميندسين في اإلعالم اآللي، رتبة ميندس دولة في اإلعالم اآللي مسابقة عمى أساس الشيادا
 156 ...................................................................................... لممدرسة الوطنية العميا لمبيطرة

، المتضمن فتح 2014 سبتمبر 09المؤرخ في  1697يعدل المقرر رقم  ،2015 فيفري  02مؤرخ في  33مقرر رقم  -
 157 ............ مسابقة عمى أساس الشيادات لإللتحاق بسمك المتصرفين، رتبة متصرف لممدرسة الوطنية العميا لمبيطرة

، المتضمن فتح 2014 سبتمبر 09المؤرخ في  1692يعدل المقرر رقم  ،2015فيفري  02رخ في مؤ  34مقرر رقم  -
رتبة وثائقي أمين محفوظات لممدرسة أمناء المحفوظات،  مسابقة عمى أساس الشيادات لإللتحاق بسمك الوثائقيين

 158 ..............................................................................................  الوطنية العميا لمبيطرة
، المتضمن فتح 2014 سبتمبر 09المؤرخ في  1693يعدل المقرر رقم  ،2015فيفري  02مؤرخ في  35مقرر رقم  -

 158  ......... ن اإلدارة، رتبة عون إدارة لممدرسة الوطنية العميا لمبيطرةمسابقة عمى أساس الشيادات لإللتحاق بسمك أعوا
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، المتضمن فتح 2014سبتمبر  09المؤرخ  في  1694يعدل المقرر رقم  ،2015فيفري  02مؤرخ  في  36مقرر رقم  -
 159  ........ مسابقة عمى أساس الشيادات لإللتحاق بسمك أعوان اإلدارة، رتبة عون مكتب لممدرسة الوطنية العميا لمبيطرة

، المتضمن فتح 2014 سبتمبر 09المؤرخ في  1701يعدل المقرر رقم  ،2015فيفري  02مؤرخ في  37مقرر رقم  -
ميندس دولة لممخابر الجامعية المدرسة الوطنية العميا  إمتحان ميني لإللتحاق بسمك ميندسي المخابر الجامعية، رتبة

 160 ............................................................................................................. لمبيطرة
، المتضمن فتح 2014سبتمبر  09المؤرخ في  1702يعدل المقرر رقم   ،2015فيفري  02مؤرخ في  38مقرر رقم  -

إمتحان ميني لإللتحاق بسمك محافظي المكتبات الجامعية، رتبة ممحق بالمكتبات الجامعية من المستوى الثاني 
 160 ...................................................................................... طنية العميا لمبيطرةلممدرسة الو 

، المتضمن فتح 2014 سبتمبر 09المؤرخ في  1703يعدل المقرر رقم  ،2015فيفري  02مؤرخ في  39مقرر رقم  -
 161 ..... ................. الكتاب، رتبة كاتب مديرية رئيسي لممدرسة الوطنية العميا لمبيطرة إمتحان ميني لإللتحاق بسمك

، المتضمن فتح 2014 سبتمبر 09المؤرخ في  1704يعدل المقرر رقم  ،2015فيفري  02مؤرخ في  40مقرر رقم  -
 162 ...................... إمتحان ميني لإللتحاق بسمك ممحقي اإلدارة، رتبة ممحق اإلدارة لممدرسة الوطنية العميا لمبيطرة

، المتضمن فتح 2014 سبتمبر 09المؤرخ في  1705يعدل المقرر رقم  ،2015فيفري  02مؤرخ في  41م مقرر رق -
 163 ................. إمتحان ميني لإللتحاق بسمك أعوان اإلدارة، رتبة عون إدارة رئيسي لممدرسة الوطنية العميا لمبيطرة

، المتضمن فتح 2014 سبتمبر 28المؤرخ في  018يعدل المقرر رقم  ،2015فيفري  12مؤرخ في  47مقرر رقم  -
 163 .................... إمتحان ميني لإللتحاق بسمك المتصرفين، رتبة متصرف رئيسي لمدرسة الدراسات العميا التجارية

، المتضمن فتح 2014 سبتمبر 28المؤرخ  في  005يعدل المقرر رقم  ،2015فيفري  12مؤرخ في  48مقرر رقم  -
 164 .......... مسابقة عمى أساس اإلختبارات لإللتحاق بسمك المتصرفين، رتبة متصرف لمدرسة الدراسات العميا التجارية

، المتضمن فتح 2014سبتمبر  28المؤرخ في  008يعدل المقرر رقم ، 2015فيفري  12مؤرخ في  49مقرر رقم  -
ة عمى أساس اإلختبارات لإللتحاق بسمك ممحقي اإلدارة، رتبة ممحق رئيسي لإلدارة لمدرسة الدراسات العميا مسابق

 164 ........................................................................................................... التجارية
، المتضمن فتح 2014أكتوبر  07المؤرخ  في  89يعدل المقرر رقم  ،2015فيفري  22مؤرخ  في  54مقرر رقم  -

مسابقة عمى أساس اإلختبارات لإللتحاق بسمك تقنيي المخابر الجامعية، رتبة تقني سام في المخابر الجامعية لممدرسة 
 165 ............................................................................................ العميا لألساتذة ببوزريعة

، المتضمن فتح 2014أكتوبر  07المؤرخ في  94يعدل المقرر رقم  ،2015فيفري  22مؤرخ في  55مقرر رقم  -
مسابقة عمى أساس اإلختبارات لإللتحاق بسمك المحاسبين اإلداريين، رتبة محاسب إداري رئيسي لممدرسة العميا 

 166 .................................................................................................. لألساتذة ببوزريعة
، المتضمن فتح 2014أكتوبر  07المؤرخ في  93يعدل المقرر رقم  ،2015فيفري  22مؤرخ في  56مقرر رقم  -

 166 .......... مسابقة عمى أساس اإلختبارات لإللتحاق بسمك الكتاب، رتبة كاتب مديرية لممدرسة العميا لألساتذة ببوزريعة
، المتضمن فتح مسابقة 2014أكتوبر  07المؤرخ في  91المقرر رقم  يعدل ،2015 فيفري  22مؤرخ في  57مقرر رقم  -

 167  .........ان اإلداريين، رتبة عون مكتب لممدرسة العميا لألساتذة ببوزريعةعمى أساس اإلختبارات لإللتحاق بسمك األعو 
، المتضمن فتح مسابقة 2014أكتوبر  07المؤرخ في  99يعدل المقرر رقم  ،2015فيفري  22مؤرخ في  58مقرر رقم  -

 168 ........... عمى أساس اإلختبارات لإللتحاق بسمك ممحقي اإلدارة، رتبة ممحق اإلدارة لممدرسة العميا لألساتذة ببوزريعة
، المتضمن فتح 2014أكتوبر  07المؤرخ  في  98يعدل المقرر رقم  ،2015فيفري  22مؤرخ في  59مقرر رقم  -

مسابقة عمى أساس اإلختبارات لإللتحاق بسمك الميندسين اإلحصائيين، رتبة ميندس دولة في اإلحصائيات لممدرسة 
 168 ........................................................................................... تذة ببوزريعةالعميا لألسا
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، المتضمن فتح 2014أكتوبر  07المؤرخ  في  100يعدل المقرر رقم  ،2015فيفري  22مؤرخ  في  60مقرر رقم  -
مسابقة عمى أساس اإلختبارات لإللتحاق بسمك ممحقي المخابر الجامعية، رتبة ممحق بالمخابر الجامعية لممدرسة العميا 

 169 .................................................................................................. لألساتذة ببوزريعة
، المتضمن فتح 2014أكتوبر  07المؤرخ في  105يعدل المقرر رقم  ،2015فيفري  22مؤرخ في  61مقرر رقم  -

إمتحان ميني لإللتحاق بسمك محافظي المكتبات الجامعية، رتبة ممحق بالمكتبات الجامعية من المستوى الثاني 
 170 ................................................................................... لممدرسة العميا لألساتذة ببوزريعة

، المتضمن فتح 2014أكتوبر  07المؤرخ في  107يعدل المقرر رقم  ،2015فيفري  22مؤرخ في   62مقرر رقم  -
ميني لإللتحاق بسمك التقنيين في اإلعالم اآللي،رتبة تقني سام في اإلعالم اآللي لممدرسة العميا لألساتذة  إمتحان

 170 ........................................................................................................... ببوزريعة
، المتضمن فتح 2014أكتوبر  07المؤرخ في  108يعدل المقرر رقم  ،2015فيفري  22مؤرخ في  63مقرر رقم  -

 171 ................ يين، رتبة عون إدارة  لممدرسة العميا لألساتذة ببوزريعةإمتحان ميني لإللتحاق بسمك األعوان اإلدار 
، المتضمن فتح 2014أكتوبر  07المؤرخ في  109يعدل المقرر رقم  ،2015فيفري  22مؤرخ في  64مقرر رقم  -

 172 .......... إمتحان ميني لإللتحاق بسمك األعوان اإلداريين، رتبة عون إدارة رئيسي لممدرسة العميا لألساتذة ببوزريعة
، المتضمن فتح 2014أكتوبر  07المؤرخ في  111يعدل المقرر رقم  ،2015فيفري  22مؤرخ في  65مقرر رقم  -

 172 ........................... ان ميني لإللتحاق بسمك الكتاب، رتبة كاتب مديرية لممدرسة العميا لألساتذة ببوزريعةإمتح
، المتضمن فتح 2014أكتوبر  07المؤرخ في  112يعدل المقرر رقم  ،2015فيفري  22مؤرخ في  66مقرر رقم  -

 173 ................... إمتحان ميني لإللتحاق بسمك الكتاب، رتبة كاتب مديرية رئيسي لممدرسة العميا لألساتذة ببوزريعة
، المتضمن فتح 2014أكتوبر  07المؤرخ في  113عدل المقرر رقم ي ،2015فيفري  22مؤرخ في  67قرر رقم  -

 174 ................... مك المتصرفين، رتبة متصرف رئيسي لممدرسة العميا لألساتذة ببوزريعةإمتحان ميني لإللتحاق بس
، المتضمن فتح 2014أكتوبر  07المؤرخ في  114يعدل المقرر رقم  ،2015فيفري  22مؤرخ في  68قرر رقم م -

 174 .......... ين اإلداريين، رتبة محاسب إداري  لممدرسة العميا لألساتذة ببوزريعةإمتحان ميني لإللتحاق بسمك المحاسب
، المتضمن فتح إمتحان 2014أكتوبر  09المؤرخ في  13يعدل المقرر رقم  ،2015فيفري  22مؤرخ في  69مقرر رقم  -

 175 ................................ميني لإللتحاق بسمك الكتاب، رتبة كاتب مديرية رئيسي لجامعة باتنة .......
 

V- التـــــــــــعــــــــــــميمـــــــــــــات  
مدارس العموم التجارية واالقسام التحضيرية ، تتعمق انشغاالت طمبة 2015جانفي  20المؤرخة في  02تعميمة رقم  -

 177 ....................................................................... والعموم التجارية لمعموم االقتصادية والتسيير
المعمارية المتعمقة بالتساؤالت المرفوعة من طرف طمبة اليندسة ، 2015جانفي  20المؤرخة في  03تعميمة رقم  -

اجتماع حضره ممثمي طمبة ىذه المؤسسات، رئيس المجمس ، 2015جانفي  18م بتاريخ ظببعض المدن الجامعية، ن
 178 ........................................................................................................... الوطني

 

VI- 179 .............................................................................. القرارات الفردية 
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 الرسمية الجريدة في الصادرة النصوص 

 الجزائريـة للجمهوريـة 
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، يتضمن إنشاء 2015يناير سنة  14الموافق  1436ربيع االول عام  23مؤرخ في  10-15مرسوم تنفيذي رقم  -
 .مدرسة وطنية لحرف الفالحة والغابات والصناعة الغذائية

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، يحدد كيفيات 2015يناير سنة  25الموافق  1436ربيع الثاني عام  4مؤرخ في  18-15مرسوم تنفيذي رقم  -
 .لمحصول عمى شيادة الكفاءة لمينة المحماة االلتحاق بالتكوين 

 (2015 يناير 29الموافق  4الجريدة الرسمية العدد )  
 

، يتضمن توزيع 2015ول فبراير سنة أالموافق  1436ربيع الثاني عام  11مؤرخ في  39-15مرسوم تنفيذي رقم  -
االعتمادات المخصصة لوزير التعميم العالي والبحث العممي من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 

2015، 
  (2015 فبراير 22الموافق  10الجريدة الرسمية العدد )

 

، يحدد قائمة تخصصات 2013يونيو سنة  2الموافق  1434رجب عام  23مؤرخ في قرار وزاري مشترك  -
 الشيادات المطموبة لإللتحاق ببعض رتب أسالك مستخدمي دعم البحث.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، يعدل ويتمم القرار الوزاري 2013نوفمبر سنة  11الموافق  1435محرم عام  7قرار وزاري مشترك مؤرخ في  -

الذي يحدد مناصب الشغل  2011يونيو سنة  2الموافق  1432جمادى الثانية عام  30المشترك المؤرخ في 
وتصنيفيا ومدة العقد الخاص باألعوان العاممين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المدارس خارج 

 الجامعات.
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، يعدل ويتمم القرار الوزاري 2013نوفمبر سنة  12الموافق  1435محرم عام  8وزاري مشترك مؤرخ في قرار  -
الذي يحدد تعداد مناصب الشغل  2011يونيو سنة  2الموافق 1432عامجمادى الثانية  30المشترك مؤرخ في 

 الخدمات بعنوان الجامعات. وتصنيفيا ومدة العقد الخاص باألعوان العاممين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو
  (4201ديسمبر  29الموافق  76الجريدة الرسمية العدد )

 
، يحدد مبمغ المنحة التي تدفع 2014نوفمبر سنة  17الموافق 1436محرم عام  24في مؤرخ قرار وزاري مشترك  -

  .العطمة العممية بالخارجلممستفيدين من 
  (2015 فبراير 10الموافق  6الجريدة الرسمية العدد )

 
، يعدل القرار الوزاري 2015يناير سنة  12الموافق  1436ربيع االول عام  21قرار وزاري مشترك مؤرخ في  -

، الذي يحدد تعداد مناصب الشغل 2009أبريل سنة  4الموافق  1430ربيع الثاني عام  8المشترك المؤرخ في 
وتصنيفيا ومدة العقد الخاص باألعوان العاممين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أوالخدمات بعنوان االدارة المركزية 

 .مميفي وزارة التعميم العالي والبحث الع
 (2015 فبراير 18الموافق  9الجريدة الرسمية العدد ) 

 

http://www.joradp.dz/FTP/JO-ARABE/2015/A2015004.pdf
http://www.joradp.dz/FTP/JO-ARABE/2015/A2015010.pdf
http://www.joradp.dz/FTP/JO-ARABE/2014/A2014076.pdf
http://www.joradp.dz/FTP/JO-ARABE/2015/A2015006.pdf
http://www.joradp.dz/FTP/JO-ARABE/2015/A2015009.pdf


   5102الثالثي األول                              النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي                            5102 فيفري(-األول )جانفيالجزء -السداسي األولالنشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي                          13

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ـــــــــــــــــــــــــــ،،،،،،ـــــــــــــــــــــــــ
 المشتركة الوزارية القرارات

  ـــــــــــــــــــــــــــ،،،،،،ـــــــــــــــــــــــــ
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 سة ر يحدد تشكيمة المجنة القطاعية لمما ، 2015نة س يناير18 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 
 تنظيميا وعمميالوزارة النقل و الوصاية التربوية عمى مؤسسات التكوين العالي التابعة 

 

 البحث العممي،إن وزير التعميم العالي و 
 وزير النقل،و 
والمتضمف  ،1970يوليو سنة  20الموافق  1390جمادى االولى عاـ  17المؤرخ في  52-70بمقتضى االمر رقـ  -

 إنشاء معيد رصد مياه االمطار لمتكويف واالبحاث،
والمتضمف  ،1999أبريل سنة  4الموافق  1419ذي الحجة عاـ  18المؤرخ في  05-99بمقتضى القانوف رقـ  -

 عميـ العالي، المعدؿ والمتمـ،القانوف التوجييي لمت
والمتعمق  ،1983مايو سنة  28الموافق  1403شعباف عاـ  15المؤرخ في  363-83بمقتضى المرسوـ رقـ  -

 بممارسة الوصاية التربوية عمى مؤسسات التكويف العالي،
والمتضمف  ،1985الموافق أوؿ أكتوبر سنة  1406محـر عاـ  16المؤرخ في  243-85بمقتضى المرسوـ رقـ  -

 القانوف االساسي النموذجي لممعاىد الوطنية لمتكويف العالي،
والمتضمف  ،2014مايو سنة  5الموافق  1435رجب عاـ  5في  المؤرخ 154-14بمقتضى المرسـو الرئاسي رقـ  -

 تعييف أعضاء الحكومة،
 ،1989مارس سنة  7 الموافق 1409رجب عاـ  29المؤرخ في  22-89بمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 والمتضمف إنشاء معيد عالي لمتكويف في السكؾ الحديدية،
 الذي، 1989غشت سنة  29الموافق  1410محـر عاـ  27المؤرخ في  165-89بمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 يحدد صبلحيات وزير النقل،
 ،2005 ديسمبر سنة 29الموافق  1426ذي القعدة عاـ  27فيالمؤرخ  500-05بمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

 الذي يحدد مياـ المدرسة خارج الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا،
، 2009غشت سنة  30الموافق  1430رمضاف عاـ  09المؤرخ في  275-09بمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 المتمـ،المتضمف تحويل المعيد العالي البحري إلى مدرسة خارج الجامعة، المعدؿ و و
، 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع االوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13بمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 الذي يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
والمتضمف إنشاء المجنة القطاعية لممارسة  ،1985مارس سنة  09بمقتضى القرار الوزاري المشترؾ المؤرخ في  -

 سيرىا.  ف العالي التابعة لوزارة النقل وتنظيميا و الوصاية التربوية عمى مؤسسات التكوي
 

 :ما يأتي ررانــقــي
 1403 شعباف عاـ 15المؤرخ في  363-83مف المرسوـ رقـ  6و 4ادتيف ال حكاـ الم تطبيقا :ادة االولىــمــال

المجنة القطاعية  إلى تحديد تشكيمة والمذكور أعبله، ييدؼ ىذا القرار ،1983مايو سنة  28الموافق 
تنظيميا وسيرىا  قل التابعة لوزارة الن الوصاية التربوية عمى مؤسسات التكويف العالي  لممارسة

 ."المجنة"وتدعى في صمب النص 
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 الوصاية التربوية عمى مؤسسات التكويف العالي االتية:تمارس  :02ادة ــمــال
 ،المدرسة الوطنية العميا البحرية -
 معيد رصد مياه االمطار لمتكويف واالبحاث، -
 المعيد العالي لمتكويف في السكؾ الحديدية. -

 :تيفتتكوف المجنة القطاعية لموصاية البيداغوجية مف االعضاء اال :03ادة ــمــال
 بالنسبة لوزارة التعميم العالي والبحث العممي:         

 رئيسا، ،التكويف العالييفالعاـ لمتعميـ و  المدير -
 مدير الموارد البشرية او ممثمو، -
 االرشيف او ممثمو.مدير الدراسات القانونية و  -

 بالنسبة لوزارة النقل:         
 مدير االدارة العامة او ممثمو، -
 مدير معيد رصد مياه االمطار لمتكويف واالبحاث او ممثمو، -
 الوطنية العميا البحرية او ممثمو،مدير المدرسة  -
 مدير المعيد العالي لمتكويف في السكؾ الحديدية او ممثمو، -

 يمكف لمجنة االستعانة بكل شخص بإمكانو مساعدتيا في أشغاليا.
 تجتمع المجنة في دورة عادية مرتيف خبلؿ السنة: :04ادة ــمــــال

 الدخوؿ الجامعي،في بداية السنة الجامعية لتحضير و تنظيـ  -
 في نياية السنة الجامعية لتقييـ التعميـ و نشاطات السنة. -

 ويمكف أف تجتمع في دورة استثنائية بدعوة مف رئيسيا او بطمب مف مدير االدارة العامة لوزارة النقل.
 مديرية االدارة العامة لوزارة النقل أمانة المجنة. تتولى :05ادة ــمــال
 رئيس المجنة تاريخ و مكاف و جدوؿ اعماؿ كل اجتماع. يحدد :06ادة ــمــال

مى االقل قبل عيوما  (15)ويوجو االستدعاءات المرفقة بجدوؿ االعماؿ الى اعضاء المجنة خمسة عشر 
 تاريخ كل اجتماع.

 اياـ. (08)يمكف تقميص ىذا االجل بالنسبة لمدورات االستثنائية دوف اف يقل عف ثمانية 
 المجنة. يرقـ ويؤشر ويوقع مف قبل رئيس ،مداوالت المجنة في محضر ويقيد في سجل خاص تدوف  :07ادة ـــمــال

لى وزير التعميـ العالي والبحث إتمي االجتماع التي يوما  (15)عشر يرسل المحضر في غضوف الخمسة
 العممي ووزير النقل.

 المذكور اعبله.و  ،1985مارس سنة  9مغى احكاـ القرار الوزاري المشترؾ المؤرخ في ت :08ادة ــمــال
  ىذا القرار في الجريدة الرسمية لمجميورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. ينشر :09ادة ــمــال

 

 2015يناير سنة  18حرر بالجزائر في                                                                                        
  وزير النقل                                                               وزير التعميم العالي والبحث العممي        

 عمار غول                                                                دمحم مباركي          األستاذ             
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 ،2014جويمية  09المؤرخ في  القرار الوزاري المشتركتمم يعدل و يقرار وزاري مشترك 
 رئيس مصمحة استشفائية جامعيةالمتضمن اعالن نتائج مسابقة االلتحاق بالمنصب العالي و 

 

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

غشت سنة  13الموافق  1424جمادى الثانية عاـ  14المؤرخ في  270-03بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -
 المتضمف إنشاء المؤسسة االستشفائية الجامعية لوىراف وتنظيميا وسيرىا،و  ،2003

 ،2014ماي سنة  05الموافق  1435رجب عاـ  05المؤرخ في  154-14بمقتضى المرسـو الرئاسي رقـ و  -
 والمتضمف تعييف اعضاء الحكومة،

 ،1997ديسمبر سنة  02الموافق  1418شعباف عاـ  02المؤرخ في  467-97بمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ و  -
 الذي يحدد قواعد إنشاء المراكز االستشفائية الجامعية وتنظيميا وسيرىا،

ماي سنة  19الموافق  1428جمادى االوؿ عاـ  02المؤرخ في  140-07بمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ و  -
المتضمف إنشاء المؤسسات العمومية االستشفائية والمؤسسات العمومية لمصحة الجوارية وتنظيميا و  ،2007

 وسيرىا، المعدؿ والمتمـ،
 ،2008مايو سنة  03الموافق  1429ربيع الثاني عاـ  27المؤرخ في  129-08وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 االستشفائي الجامعي، المتضمف القانوف االساسي الخاص باألستاذ الباحثو 
المتضمف و  ،2011ديسمبر سنة  11الموافق  1433محـر سنة  16بمقتضى القرار الوزاري المشترؾ المؤرخ في و  -

 تحديد المصمحة االستشفائية الجامعية،
حدد ذي يال ،2012أفريل سنة  24الموافق  1433جمادى الثانية  02بمقتضى القرار الوزاري المشترؾ المؤرخ في  -
 ،ىاوسير  يفيات تنظيـ مسابقة االلتحاؽ بالمنصب العالي لرئيس مصمحة استشفائية جامعيةك
المتضمف فتح مسابقة وطنية عمى أساس و  ،2013ديسمبر  26بمقتضى القرار الوزاري المشترؾ المؤرخ في و  -

ة جامعية المعدؿ الشيادات واالعماؿ العممية والبيداغوجية لبللتحاؽ بالمنصب العالي رئيس مصمحة استشفائي
 والمتمـ،

لجاف تقييـ المترشحيف لمسابقة  ةحدد تشكيمالذي ي ،2014ماي  08بمقتضى القرار الوزاري المشترؾ المؤرخ في  -
 لمتمـ،اااللتحاؽ بالمنصب العالي رئيس مصمحة استشفائية جامعية، المعدؿ و 

المتضمف إعبلف نتائج مسابقة االلتحاؽ  ،2014جويمية  09بمقتضى القرار الوزاري المشترؾ المؤرخ في و  -
 بالمنصب العالي رئيسي مصمحة استشفائية جامعية. 

 

 :ما يأتيرران ــــــــــــقـــــــــي
 

 ،2014جويمية  09ييدؼ ىذا القرار إلى تعديل وتتميـ القرار الوزاري المشترؾ المؤرخ في  :ادة االولىــمــال
 المذكور أعبله كالتالي:و 

المنصب بيعمف المترشحوف المدرجة أسمائيـ في الممحق المرفق بيذا القرار ناجحيف في مسابقةااللتحاؽ 
 العالي رئيس مصمحة استشفائية جامعية ويعينوف في المناصب المفتوحة.
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صبلح المستشفيات ومدير الموارد كل مف يكمف  :02 ادةــالم مدير الموارد البشرية بوزارة الصحة والسكاف وا 
 بتنفيذ ىذا القرار. ،البشرية بوزارة التعميـ العالي والبحث العممي كل فيما يخصو

 
 حرر بالجزائر                                                                              

صالح المستشفياتوزير ا                                    وزير التعميم العالي والبحث العممي              لصحة والسكان وا 
 عبد المالك بوضياف                                                                دمحم مباركي      األستاذ         

ANNEXE 
 

NOMS ET PRENOMS AFFECTATION 
TABTI MADJID Pédopsychiatre EHS psychiatrie Chéraga 
SADAOUI MESSAOUDA Chirurgie Infantile CHU Blida 
BOUDEHANE OMAR Réanimation médicale CHU Constantine 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
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 ــــــــــــــــــــــــ،،،،،ـــــــــــــــــــــــــ
 ـــراراتــــقــــــــال

 ـــــــــ،،،ـــــــــ
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 يتضمن تحديد مدونة الفروع لميدان ، 2015جانفي  05مؤّرخ في  01رقم قرار 
 لنيل شيادة الميسانس وشيادة الماستر " عموم وتكنولوجيا"

 

 ،التعميم العالي والبحث العمميإن وزير 
المتضّمف و  ،1999أبريل سنة  4 الموافق 1419الحجة عاـ  يذ 18المؤّرخ في  05 –99بمقتضى القانوف رقـ  -

 المعّدؿ والمتمـ، ،القانوف التوجييي لمتعميـ العالي
المتضّمف و  ،2014مايو سنة  5الموافق  1435رجب عاـ  5مؤّرخ فيال154-14وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ -

 تعييف أعضاء الحكومة،
يوليو سنة  23الموافق  1422جمادى األولى عاـ  2المؤّرخ في  208-01وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 الذي يحدد مياـ وسير اليياكل الجيوية والندوة الوطنية لمجامعات، ،2001
غشت سنة  23الموافق  1424جمادى الثانية عاـ  24المؤّرخ في  279 –03وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 المعدؿ والمتمـ، الذي يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، ،2003
الذي  ،2005غشت سنة  16الموافق  1426رجب عاـ  11المؤّرخ في  299-05وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 بتنظيمو وسيره، يحدد مياـ المركز الجامعي والقواعد الخاصة
 ،2005ديسمبر سنة  29الموافق  1426ذو القعدة عاـ  27المؤّرخ في  500-05وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

 الذي يحدد مياـ المدرسة خارج الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا،
 ،2008غشت سنة  19فق الموا 1429شعباف عاـ  17المؤّرخ في  265-08وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 شيادة الماستر وشيادة الدكتوراه،و المتضّمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس، و 
 ،2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األّوؿ عاـ  18المؤّرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 الذي يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
وتشكيمتيا وتنظيميا  المتضّمف إنشاءالمجنة الوطنية لمتأىيلو  ،2005جواف  4المؤّرخ  129وبمقتضى القرار رقـ  -

 ،وسيرىا
ويحدد  المتضّمف إنشاءالمجنة البيداغوجية الوطنية لمميدافو  ،2012مارس  26المؤّرخ  75وبمقتضى القرار رقـ  -

 ،مياميا وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا
 المتضّمف إنشاء ندوة العمداء لكل ميداف،و  ،2013مارس  6المؤرخ في  129القرار  وبمقتضي -
المتضّمف تحديد مدونة الفروع لميداف "عموـ وتكنولوجيا" و  ،2014جويمية  15المؤرخ في  508وبمقتضي القرار  -

 لنيل شيادة الميسانس وشيادة الماستر،
المجاف البيداغوجية الوطنية لمميداف ورؤساء ندوات عمداء وبناء عمى محضر االجتماع المشترؾ لرؤساء -

 .2014ماي  05إلى  03، مف 1الكميات، المنعقد بمقر الندوة الجيوية لجامعات الشرؽ بجامعة قسنطينة
 

 :ما يأتي يـــقـــــــــــــــرر 
 

وتكنولوجيا" لنيل شيادة الميسانس وشيادة ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد مدونة الفروعمميداف "عموـ  :ادة األولىــمــال
 .الماستر
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 لميداف "عمـو وتكنولوجيا" كما يمي: تحدد مدونة الفروع :02ادة ــمــال
 عمـ الطيراف -
 ىندسة معمارية -
 عمراف -
 ةآلي -
 كيروميكانيؾ -
 إلكترونيؾ -
 كيروتقني -
 ىندسة بيوطبية -

 ىندسة مدنية -
 ىندسة التكييف -
 ىندسة الطرائق -
 ىندسة صناعية -
 ىندسة بحرية -
 ىندسة ميكانيكية -
 ىندسة منجمية -
 ري  -

 محروقات -
 نظافة وأمف صناعي -
 صناعات بيتروكمياوية -
 ىندسة النقل -
 تعديف -
 بصريات وميكانيؾ الدقة -
 اتصاالت سمكية والسمكية -
 أشغاؿ عمومية -

 

مدونة الفروع لميداف "عمـو  ، الذي يحدد2014جويمية  15المؤّرخ في  508القرار رقـ  يمغى :03ادة ــمــال
 وتكنولوجيا" لنيل شيادة الميسانس وشيادة الماستر.

لمتعميـ والتكويف العالييف ورؤساء الندوات الجيوية لمجامعات ورؤساء مؤسسات يكّمف المدير العاـ  :04ادة ــمــال
التعميـ والتكويف العالييف، كل فيما يخّصو، بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ 

 العالي والبحث العممي.
 

 
 
 

ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ  ـ
 يتضّمن تأىيل الماستر المفتوحة ،2015جانفي  05مؤّرخ في  02رقم قرار 

 بجامعة بومرداس  2013-2012بعنوان السنة الجامعية 
 

 البحث العممي،لتعميم العالي و إّن وزير ا
المتضّمف و  ،2014مايو سنة  5الموافق  1435رجب عاـ  5المؤّرخ في  154-14بمقتضى المرسـو الرئاسي رقـ  -

 تعييف أعضاء الحكومة،
المتضّمف و  ،1998سنة  يونيو 2الموافق  1419صفر عاـ  7المؤّرخ في  189-98وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

 إنشاء جامعة بومرداس، المعّدؿ والمتّمـ،
، الذي 2013يناير سنة  30 الموافق 1434 األّوؿ عاـ ربيع 18المؤّرخ في 77-13وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ -

 ير التعميـ العالي والبحث العممي،يحدد صبلحيات وز 
المفتوحة بعنواف السنة الجامعية  المتضّمف تأىيل الماسترو ، 2013أكتوبر  أوؿمؤّرخ في ال 294وبمقتضى القرار رقـ  -

 .بجامعة بومرداس، المعّدؿ 2013 – 2012
 

ــرر ــ ــ ــ ــ ــ  :ما يأتي يقـ
 

بجامعة بومرداس وفقا لممحق ىذا  2013-2012 السنػة الجػامعيػةتؤىل الماستر المفتوحة بعنواف  :ادةاألولـىــمــال
 القرار.

 2015جانفي 05 حــرر بالـجــزائــر في:
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 دمحم مباركي األستاذ
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المفتوحة بعنواف السنة  المتضّمف تأىيل الماسترو  ،2012أكتوبر  أوؿمؤّرخ في ال 294القرار رقـ  يمغى :02ادة ــمــال
 .بجامعة بومرداس، المعّدؿ 2013–2012الجامعية 

بتطبيق ىذا  ،، كّل فيما يخّصوبومرداسالمدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومديرة جامعة  يكّمف :03ادة ــمــال
 .والبحث العممي ينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العاليسالقرار الذي 

 

 
 

  »جامعة بومرداس « ممحق: تأىيل الماستر
 2013–2012السنة الجامعية

 

 طبيعة التخصص الفــرع الميدان

 عموم وتكنولوجيا
 محروقات

 أ كيرباء صناعية ىندسة كيربائية:
 أ تحكم آلي آلية الطرائق الصناعية:

 أ تكرير  ىندسة الطرائق:
 أ المحروقاتىندسة الطرائق:ىندسة البيئة مطبقة عمى 

 أ تكنولوجيا بتروكيمياء ىندسة الطرائق:
 أ أمن صناعي ىندسة الطرائق:
 أ إنتاج المحروقات ىندسة بترولية:

 أ اقتصاد المحروقات
 أ جيولوجيا بترولية
 أ تنقيب آبار ىندسة بترولية:

 أ ميكانيكية: نقل وتوزيع المحروقات ىندسة
 أ ميكانيك الورشات البترولية ميكانيكية: ىندسة
 أ ميكانيك الوحدات البيتروكيميائية ميكانيكية: ىندسة

 أ جيوفيزياء نفطية
 أ ميكانيك وصيانة صناعية ميكانيكية  ىندسة

 عموم المادة

 أ فيزياء كيميائية المواد كيمياء

 فيزياء

 أ طاقوية: حرارية
 أ طاقوية: الطاقات المتجددة

 أ طاقوية: غازات
 أ مواد مغناطيسية، ونانو المواد وتطبيقات

عالم آلي  أ تحميل رياضي رياضيات رياضيات وا 

عموم اقتصادية وتسيير 
 وعموم تجارية

 أ حاسبة وتدقيقم عموم اقتصادية

 عموم التسيير
 أ إدارة التسويق

دارة المخاطر  أ تأمينات وا 
عموم وتقنيات النشاطات 

 أ نشاط بدني رياضي تربوي  نشاط بدني رياضي تربوي  والرياضيةالبدنية 

 2015جانفي  05 حــرر بالـجــسائــر في

 وزير التعليم العالي والبحث العلمي

 األستاذ دمحم مباركي
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 المؤّرخ  622يعدل ممحق القرار رقم  ،2015جانفي  05مؤرخ في  03رقم قرار 
 المتضّمن تأىيل الماستر المفتوحة بعنوان  ،2013سبتمبر  24في 

 بجامعة المدية 2014–2013السنة الجامعية 
 

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

 التوجييي لمتعميـ العالي، المعّدؿ والمتّمـ؛
المتضّمف و ، 2014مايو سنة  5الموافق  1435رجب عاـ  5المؤرخ في 154-14وبمقتضى المرسـو الرئاسي رقـ  -

 أعضاء الحكومة؛ تعييف
المتضّمف إنشاء و، 2009يناير سنة  4الموافق  1430محّرـ عاـ  7مؤّرخ في  11-09وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

 المعدؿ والمتمـ، جامعة المدية،
، 2013 سنة ينايػر 30 الموافق 1434ربيع األوؿ عاـ  18في المؤرخ  77-13بمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ -

 التعميـ العالي والبحث العممي، صبلحيات وزيرالذي يحدد 
تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنة الجامعية   المتضّمف ،2013سبتمبر  24المؤّرخ في  622وبمقتضى القرار رقـ  -

 بجامعة المدية. 2014 –2013
 

 :ما يأتي يقـــــــــــــرر
 

  المتضّمف، 2013سبتمبر  24المؤّرخ في  622القرار رقـ ييدؼ ىذا القرار إلى تعّديل ممحق :  ادة  األولـىــمــال
 .بجامعة المدية 2014–2013تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنة الجامعية 

 كما يمي:والمذكور أعبله،  ،2013سبتمبر 24المؤّرخ في  622يعّدؿ ممحق القرار رقـ  :02ادة ــمــال
 
 

 طبيعة التخصص الفــرع الميدان
 أ عمم االجتماع: إدارة الموارد البشرية عموم اجتماعية عموم إنسانية واجتماعية

 

 ". ..............................(الباقي بدون تغيير)و .......................... 
ىذا القرار  ،، كّل فيما يخّصو بتطبيقالمديةيكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة : 3المادة 

 .والبحث العممي ينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العاليسالذي 
 

 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 مؤّرخال 308يعدل ممحق القرار رقم  ،2015جانفي  05مؤرخ في  04رقم قرار 

 المتضّمن تأىيل الماستر المفتوحة ،2010سبتمبر  07في 
 بجامعة تيارت 2011 – 2010بعنوان السنة الجامعية 

 

 البحث العممي،إّن وزير التعميم العالي و 
المتضّمف القانوف و  ،1999أبريل سنة  4الموافق  1419ذي الحجة عاـ  18المؤّرخ في  05-99بمقتضى القانوف رقـ  -

 التوجييي لمتعميـ العالي، المعّدؿ والمتّمـ؛

 .2015جانفي  05حــرر بالـجــسائــر في: 

 وزير التعليم العالي والبحث العلمي

 دمحم مباركي األستاذ
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المتضّمف و  ،2014مايو سنة  5الموافق  1435رجب عاـ  5المؤّرخ في  154-14وبمقتضى المرسـو الرئاسي رقـ -
 تعييف أعضاء الحكومة؛

سبتمبر سنة  18الموافق  1422جمادى الثانية عاـ  30المؤّرخ في  271-01وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ -
 ؛المتضّمف إنشاء جامعة تيارت، المعّدؿ والمتّمـو  ،2001

، 2013 سنة ينايػر 30 الموافق 1434ربيع األوؿ عاـ  18في المؤرخ  77-13بمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ و  -
 التعميـ العالي والبحث العممي، صبلحيات وزيرالذي يحدد 

تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنة الجامعية والمتضمف  ،2010 سبتمبر 07المؤّرخ في  308وبمقتضى القرار رقـ  -
 بجامعة تيارت.  ،2011–2010

 

 :ما يأتي يقـــــــــــــرر
 

تضّمف تأىيل والم ،2010 سبتمبر 07المؤّرخ في  308القرار رقـ ىذا القرار إلى تعّديل ممحق  ييدؼ :األولـىالمادة 
 بجامعة تيارت. 2011–2010الماستر المفتوحة بعنواف السنة الجامعية 

 كما يمي:والمذكور أعبله، ،2010سبتمبر 07المؤّرخ في  308رقـالقرار يعّدؿ ممحق القرار  :02ادة ــمــال
 

 طبيعة التخصص الفــرع الميدان
عالم آلي  أ شبكات واتصاالت سمكية والسمكية إعالم آلي رياضيات وا 

 

 "...........................( الباقي بدون تغيير)و ............................ 
 

، كّل فيما يخّصو بتطبيق ىذا القرار تيارت يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة :03ادة ــمــال
 .والبحث العممي الذي ينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي

 
 

 
 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 المؤّرخ 736يعدل ممحق القرار رقم  ،2015جانفي  05مؤرخ في  05رقم قرار 

 ماستر المفتوحةالالمتضّمن تأىيل و  ،2014أوت  12في 
 بجامعة جيجل 2015 – 2014بعنوان السنة الجامعية 

 

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

 لمتعميـ العالي، المعّدؿ والمتّمـ،التوجييي 
المتضّمف تعييف و  ،2014مايو سنة  5الموافق  1435رجب عاـ  5المؤرخ في 154-14وبمقتضى المرسـو الرئاسي رقـ -

 أعضاء الحكومة،
، 2003يوليو سنة  22الموافق  1424جمادى األولى عاـ  22مؤّرخ في  258-03وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

 ،والمتمـ والمتضّمف إنشاء جامعة جيجل، المعدؿ

 2015جانفي  05حــرر بالـجــزائــر في:
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 دمحم مباركي األستاذ
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، 2013 سنة ينايػر 30 الموافق 1434ربيع األوؿ عاـ  18في المؤرخ  77-13بمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ -
 التعميـ العالي والبحث العممي، صبلحيات وزيرالذي يحدد 

 2014المتضمف تأىيل ماستر المفتوحة بعنواف السنة الجامعية  ،2014أوت  12في  المؤّرخ 736وبمقتضى القرار رقـ  -
 بجامعة جيجل. ،2015 –

 

 :ما يأتي يقـــــــــــــرر
 

المتضمف تأىيل  ،2014أوت  12المؤّرخ في  736القرار رقـ ييدؼ ىذا القرار إلى تعّديل ممحق  :ادة األولـىــمــال
 .بجامعة جيجل 2015 – 2014ماستر المفتوحة بعنواف السنة الجامعية 

 :كما يميوالمذكور أعبله، ،2014أوت  12المؤّرخ في  736يعّدؿ ممحق القرار رقـ  :02ادة ــمــال
 
 

 طبيعة التخصص الفــرع الميدان
 أ إدارة الموارد البشرية عموم سياسية حقوق وعموم سياسية

 

 

 ". .............................(الباقي بدون تغيير)................................
 

بتطبيق ىذا  ،، كّل فيما يخّصوجيجليكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة  :03ادة ــمــال
 .والبحث العممي النشرة الرسمية لمتعميـ العاليينشر في سالقرار الذي 

 
 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يتضّمن تأىيل جامعة سكيكدة ،2015جانفي  07مؤّرخ في 10رقم قـرار 
 وتنظيم التأىيل الجامعي ومنحو لمتكوين لمحصول عمى شيادة الّدكتوراه

 

 إّن وزير الّتعميم العالي والبحث العممي،
المتضّمف و  ،2014مايو سنة  5الموافق  1435رجب عاـ  5المؤرخ في 154-14بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 تعييف أعضاء الحكومة،
، 1998 سنةغشػت  17الموافػق  1419ربيع الثاني سنة  24المؤرخ في  254-98بمقتضى المرسوـ التػنفيذي رقػـ  -
 منو، 113و 9المتعمق بالتػكويف في الدكتوراه وما بعد التدرج المتخصص والتأىيل الجامػعي، السيما المادتيف و 

 ،المعدؿ والمتمػػـ
، 2001 سبتمبر سنػة 18 الموافق 1422جمادى الثاني عاـ  30فيالمؤرخ  272-01وبمقتضى المرسـو التنفيذي  -

 المتمـ،و  والمتضمف إنشاء جامعة سكيكدة، المعدؿ
، 2003 سنػة غشت 23 الموافق 1424جمادى الثاني عاـ  24 فيالمؤرخ  279-03وبمقتضى المرسـو التنفيذي  -

 ، المعدؿ والمتمـ،ىاوسير يا والقواعد الخاصة بتنظيمالجامعة مياـ الذي يحدد 

 2015جانفي  05 حــرر بالـجــزائــر في:
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 دمحم مباركي األستاذ
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، 2013 سنة ينايػر 30 الموافق 1434ربيع األوؿ عاـ  18في  المؤرخ 77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقػـ  -
 التعميـ العالي والبحث العممي، يحدد صبلحيات وزيرالذي 

 

 :ما يأتي ّررــــقـــي
غشت سػنة  17المؤرخ في  254-98مف المرسػوـ التنفيذي رقػـ  113و 9تطبيقا ألحكػاـ المادتيف  :األولىادة ــمــال

المذكور أعبله، ييػدؼ ىػذا القػرار إلى تػأىيل جامعة سكيكدة لمتكويف و ، المعدؿ والمتمـ، 1998
 لمحصوؿ عمى شيادة الدكتوراه وتػنظيـ التأىيل الجامعي ومنحػو.

 تحػدد قػائػمة التخصصات المفػتوحة لمتأىيل في ممحق ىذا القرار. :02ادة ــمــال
سنوات ابتداًء مف تػاريخ  (04)ب ىذا القرار ساري المفعوؿ لمدة أربع ػيبقى التأىيل الممنوح بموج :03ادة ــمــال

أوت  17في المؤرخ 254-98 رقـمػف المرسـو التنفيذي  115و 12 المادتيفإمضائو مع الػتقيد بأحكاـ 
 المذكور أعبله.              المعدؿ والمتمـ، و  ،1998

ىػذا  جامعة سكيكدة، كّل فيػما يخصو، بتنفيذ يكمػف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير :04ادة ــمــال
 في النػشرة الرسػمية لمتعػميـ العالي والبحث العممي.الذي سينشر  القرار

 

 2015جانفي  07بالجزائر في،حرر                                                                                       
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                      

 دمحم مباركي األستاذ                                                                                       
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يحدد قائمة التخصصات الذي  ،2015جانفي  07ممحق بالقرار المؤرخ في 
 جامعة سكيكدة المفتوحة لمتأىيل الجامعي

 المغة واألدب العربي -
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يتضمن تجديد تشكيمة لجنة ،2015جانفي  14قرار مؤرخ في 
 -المسيمة -الخدمات اإلجتماعية لدى مديرية الخدمات الجامعية 

 

 التعميم العالي والبحث العممي، إن وزير
المتضمف و ، 2006سنة  يوليو 15الموافق  1427جمادى الثانية عاـ  19 المؤرخ في 03-06بمقتضى األمر رقـ -

 القانوف األساسي العاـ لموظيفة العمومية،
 الذي يحدد، 1982سنة  وماي 15 الموافق 1402رجب عاـ  21 المؤرخ في 179-82بمقتضى المرسوـ رقـ -

 المتمـ، محتوى الخدمات اإلجتماعية وكيفية تمويميا،
المتعمق و ، 1982سبتمبر سنة  11الموافق 1402ذي القعدة عاـ  23 المؤرخ في 303-82بمقتضى المرسوـ رقـ -

 بتسييػر الخدمات اإلجتماعية،
المتضّمف تعييف و  ،2014مايو سنة  5الموافق  1435رجب عاـ  5 المؤرخ في 154-14بمقتضى المرسـو الرئاسي رقـ -

 أعضاء الحكومة،
، 2013 سنة ينايػر 30 الموافق 1434ربيع األوؿ عاـ  18في المؤرخ  77-13بمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ -

 العممي، التعميـ العالي والبحث صبلحيات وزيرالذي يحدد 
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، 1995مارس سنة  22الموافق  1415شواؿ عاـ  21 المؤرخ في 84-95 رقـبمقتضى المرسوـ التنفيذي -
 ،المعدؿ والمتمـ ،المتضمف إنشاء ديواف وطني لمخدمات الجامعية وتنظيمو وعمموو 
 ،2004ديسمبر سنة  22الموافق  1425ذي القعدة عاـ  10 بمقتضى  القرار الوزاري المشترؾ المؤرخ في-
 المتضمف إنشاء مديريات الخدمات الجامعية وتحديد مقرىا وقائمة االقامات الجامعية التابعة ليا ومشتمبلتيا،و 

 المعدؿ والمتمـ،
المتضمف تزكية أعضاء لجنة الخدمات االجتماعية مف و  ،2014ديسمبر سنة  أوؿلممحضر المؤرخ في نظرا -

 ع.ع.ج( لمديرية الخدمات الجامعية المسيمة،طرؼ منسق الفروع النقابية )إ.
المتضمف تنصيب أعضاء لجنة الخدمات االجتماعية و  ،2014ديسمبر سنة  29لممحضر المؤرخ في نظرا -

 .-المسيمة  –لمديرية الخدمات الجامعية 
 :ما يأتيرر ـــقــــــي

 

 ،-المسيمة  –مديرية الخدمات الجامعية تجدد تشكيمة لجنة الخدمات اإلجتماعية لدى  : األولىادة ــمــال
 تتشكل لجنة الخدمات اإلجتماعية مف األعضاء اآلتية أسماؤىـ : :02ادة ــمــال
 

 : األعضاء الدائمون 
 زراؽ سمير، –03 بوقرة اسماعيل،              –02 بف التومي فؤاد بمقاسـ،               –01
  عيساني دمحم االميف،                –05 وقاؼ العياشي،                      –04

 

 

 :  األعضاء اإلضافيون 
 عمروف عبد الصمد، -03 معتوؽ الصالح،              –02 مييوبي عمي،              –01

 

تنصيب المجنة والذي ال يكوف  ( سنوات إبتداء مف تاريخ03تسري عيدة ىذه المجنة لمدة ثبلث ) :03ادة ــمــال
 .اتنتخابسابقا لتاريخ إعبلف نتائج اإل

متعميـ لبتنفيذ ىذا القرار، الذي سينشر في النشرة الرسمية  ممسيمة ،ليكمف مدير الخدمات الجامعية  :04ادة ــمــال
 العالي والبحث العممي.

 2015جانفي  14حرر بالجزائر في                                                                                  
 وزير وبتفويض منو             الع/                                                                                 

 مدير الموارد البشرية                                                                                         
 أمير قاسم داودي                                                                                

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يتضمن تجديد تشكيمة لجنة الخدمات اإلجتماعية ،2015جانفي  14قرار مؤرخ في 

 عموم التسيير والعموم التجارية بجامعة وىرانو لدى كمية العموم االقتصادية  
 

 إن وزيرالتعميم العالي والبحث العممي،
المتضمف و ، 2006سنة  يوليو15الموافق  1427جمادى الثانية عاـ  19 المؤرخ في 03-06بمقتضى األمر رقـ -

 القانوف األساسي العاـ لموظيفة العمومية،
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 الذي يحدد، 1982سنة  وماي 15 الموافق 1402رجب عاـ  21 المؤرخ في 179-82بمقتضى المرسوـ رقـ -
 المتمـ، محتوى الخدمات اإلجتماعية وكيفية تمويميا،

المتعمق و ، 1982سبتمبر سنة  11الموافق 1402ذي القعدة عاـ  23 المؤرخ في 303-82بمقتضى المرسوـ رقـ -
 اإلجتماعية،بتسييػر الخدمات 

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

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

الذي ، 2013 سنة ينايػر 30 الموافق1434ربيع األوؿ عاـ  18في المؤرخ  77-13بمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ -
 صبلحيات وزيرالتعميـ العالي والبحث العممي،يحدد 

ممثمي العماؿ االدارييف التقنييف وعماؿ  إنتخابالمتضمف و  ،2014جانفي سنة  20لممحضر المؤرخ في نظرا -
 الخدمة في لجنة الخدمات االجتماعية،

المتضمف تنصيب أعضاء لجنة الخدمات االجتماعية لدى و  ،2014فيفري سنة  26لممحضر المؤرخ في  نظرا-
 عمـو التسيير والعمـو التجارية بجامعة وىراف، كمية العمـو االقتصادية،

 

 :ما يأتي ررـــقــــي
 

تجدد تشكيمة لجنة الخدمات اإلجتماعية لدى مديرية الخدمات الجامعية لدى كمية العمـو  :ادة األولىــمــال
 .بجامعة  وىرافلتجارية عمـو التسيير والعمـو او  االقتصادية

 تتكوف لجنة الخدمات اإلجتماعية مف األعضاء اآلتية أسماؤىـ : :02ادة ــمــال
 :  األعضاء الدائمون    

 مطاىري نور الديف،     –03نقاش عبد الجميل،              –02بوفنيق فاطمة،               –01        
 بوستة مميكة، –05    رويسات عبد الناصر،    –04       
 :  األعضاء اإلضافيون    

 قادي ابتساـ،  –02خمفوف زوليخة،              -01        
 

( سنوات إبتداء مف تاريخ تنصيب المجنة  والذي ال يكوف 03ىذه المجنة لمدة ثبلث ) تسري عيدة :03ادة ــمــال
 .اتنتخابسابقا  لتاريخ إعبلف نتائج اإل

بتنفيذ ىذا  عموـ التسيير والعموـ التجارية بجامعة وىراف،و  كمف السيد عميد كمية العموـ االقتصاديةي :04ادة ــمــال
 متعميـ العالي والبحث العممي.لالقرار، الذي سينشر في النشرة الرسمية 

 

   2015جانفي  14حرربالجزائر في 
 ع/ وزير و بتفويض منو                                                                                                             
 مدير الموارد البشرية                                                                                                        
 أمير قاسم داودي                                                                                                
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 ،2010يناير  3المؤرخ في  4يعدل القرار رقم ، 2015جانفي  19مؤرخ  في 13رقم قـــرار 
 ، المعدل2لدى جامعة الجزائروالمغات إنشاء األقسام المكونة لكمية اآلداب والمتضمن  

 

 البحث العممي،إن وزير التعميم العالي و 
، والمتضمف 2014مايو سنة  5الموافق  1435رجب عاـ  5المؤرخ في  154-14بمقتضى المرسـو الرئاسي رقـ  -

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

 منو، 34الذي يحدد ميػاـ الجامعػة والقواعػد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدؿ والمتمـ، السيما المادة  ،2003
، 2009أكتوبر سنة  22الموافق  1430ذي القعدة عاـ  3المؤرخ في  340-09رسوـ التنفيذي رقـ وبمقتضى الم -

 ، المتمـ،2والمتضمف إنشاء جامعة الجزائر 
، 2010يوليو سنة  14الموافق  1431شعباف عاـ  2المؤرخ في  184-10وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 والمتضمف تغيير تسمية جامعة بوزريعة،
 ،2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 الذي يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
إنشػاء األقسػاـ المكونػة لكمية اآلداب والمغات لدى والمتضمف  ،2010يناير 3المؤرخ في  4وبمقتضى القرار رقـ  -

 .، المعدؿ2جامعػة الجزائر 
 

 :ما يأتي ررـــقـــــــي
 

 كما يأتي:والمذكور أعبله  المعدؿ ،2010يناير 3المؤرخ في  4مف القرار رقـ  2تتمـ المادة : المادة األولى
 األقساـ التالية: – 2جامعػة الجزائر  –تنشأ لدى كمية اآلداب والمغات  :2المادة "

 قسـ المغة العربية وآدابيا، -
 قسـ المغة اإلنجميزية، -
 قسـ المغة الفرنسية، -
 قسـ المغات األلمانية واإلسبانية واإليطالية، -
 قسـ المغات الشرقية والسبلفية،  -
 ". قسـ عمـو المساف  -

 

، كل فيما 2يكمف كل مف السادة المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة الجزائر  :02ادة ــمــال
 يخصو، بتنفيذ ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

 
       2015جانفي  19حرر بالجزائر في : 

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                            
 دمحم مباركي األستاذ                                                                                                     
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،2012سبتمبر23المؤرخ في204يعدل القرار رقم ،2015جانفي 19مـؤرخ في14 رقمقـرار           
 الذي يحـدد القائمة االسمية ألعضـاء المجمس العممي لكمية الحقوق والعموم السياسية بجامعة سعيدة

 

 إن وزيـر التعميـم العـالي والبحـث العـممي،
والمتضمف تعييف  ،2014 مايو سنة5الموافق  1435رجب  5المؤرخ في  154-14بمقتضى المرسـو الرئاسي رقـ  -

 أعضاء الحكومة،
والذي  ،2003غشت  23الموافق1424الثانية عاـ  دىجما 24المؤرخ في 279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 منو،  44ال سيما الماذة ،يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا و سيرىا،المعدؿ والمتمـ
 ،2009ينايػػر سنة  4الموافق  1430محـر عاـ  07المؤرخ في  10-09وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 المعدؿ والمتمـ، والمتضمف انشاء جامعة سعيدة،
الذي  ،2013سنة  يناير30الموافق  1434ربيع األوؿ  18المؤرخ في  77-13رقـلتنفيذي وبمقتضى المرسوـ ا-

 يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،

الذي يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء المجمس   2012سبتمبر23في  المؤرخ204وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ -
 العممي لكمية الحقوؽ و العموـ السياسية لجامعة سعيدة،

 

 :ما يأتي يـقــرر
 

تعدؿ القائمة اإلسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية الحقوؽ والعمـو السياسية لجامعة سعيدة، وفقا األولىالمادة  : 
 لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.

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

       2015جانفي  19حرر بالجزائر في :                    
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                         

 دمحم مباركي األستاذ                                                                                         
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

يحـدد القائمة االسميةالذي  ،2015جانفي  19مـؤرخ في ال ممحق بالقرار  
ألعضـاء المجمس العممي لكمية الحقوق والعموم السياسية بجامعة سعيدة   

 

 الصفة                                 االسم و المقب
 رئيس المجمس العممي لكمية الحقوؽ والعمـو السياسية طيبي بف عمي
 عميد كمية الحقوؽ والعمـو السياسية لريددمحم أحمد
 عميد الكمية مكمف بالدراسات والمسائل المرتبطة بالطمبة  نائب حمامي ميمود
 نائب عميد الكمية مكمف بما بعد التدرج والبحث العممي عمارة فتيحة

 رئيس قسـ الحقوؽ  بودواية نور الديف
 ممثل قسـ العمـو السياسية بف زاية أحمد 
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 رئيس المجنة العممية لقسـ الحقوؽ  نقادي حفيظ
 المجنة العممية لقسـ العمـو السياسيةرئيس  نواري أحبلـ
 ممثل األساتذة مف مصف األستاذية ىامل ىواري 
 ممثل األساتذة مف مصف األستاذية مغربي قويدر

 مدير مخبر أسود دمحم أميف 
 مسؤولة مكتبة الكمية ىرباجي سومية

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
،2012سبتمبر23المؤرخ في196دل القرار رقميع،2015جانفي19مـؤرخ في 15رقم قـرار             

 مية ألعضـاء المجنة العممية لقسم العموم السياسةالذي يحـدد القائمة االس
 جامعة سعيدة.للكمية الحقوق والعموم السياسية 

 

 لبحـث العـممي،إن وزيـر التعميـم العـالي وا
، والمتضمف 2014مايو سنة  5الموافق  1435رجب  5المؤرخ في  154-14بمقتضى المرسـو الرئاسي رقـ -

 تعييف أعضاء الحكومة،
 ،2003غشت  23 الموافق 1424جماذة الثانية عاـ  24المؤرخ في 279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ -

 منو،  44ة دالذي يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدؿ والمتمـ،ال سيما الما
 ،2009ينايػػر سنة  4الموافق  1430محـر عاـ  07المؤرخ في  10-09وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ -

 المعدؿ والمتمـ، والمتضمف انشاء جامعة سعيدة،
الذي  ،2013سنة  يناير 30الموافق  1434ربيع األوؿ  18المؤرخ في  77-13رقـوبمقتضى المرسوـ التنفيذي -

 يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،

الذي يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ  ،2012سبتمبر 23المؤرخ في 196رقـ  القراروبمقتضى -
 .جامعة سعيدةلالعموـ السياسية  لكمية الحقوؽ والعموـ السياسية 

 :ما يأتي يـقــرر
 

تعدؿ القائمة اإلسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ العمـو السياسية لكمية الحقوؽ والعمـو السياسية  المادة األولى :
 ا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.لجامعة سعيدة، وفق

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

       2015جانفي  19حرر بالجزائر في :                  
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                  

 دمحم مباركي األستاذ                                                                                              
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يحـدد القائمة االسمية ألعضـاء المجنة العممية لقسم العموم الذي  ،2015جانفي  19مـؤرخ في  الممحق بالقرار 
 جامعة سعيدةلالسياسية لكمية الحقوق والعموم السياسية 

 

 الصفة االسم و المقب
 رئيس المجنة العممية لقسـ العمـو السياسية نواري أحبلـ

 ممثل قسـ العمـو السياسية  بف زاية أحمد 
 أستاذ محاضر قسـ"ب" زيداف جماؿ

 أستاذ محاضر قسـ"ب" يتيـ دمحم
 أستاذ محاضر قسـ" أ " خداوي دمحم

 أستاذ محاضر قسـ" أ " العطري عمي
 أستاذ محاضر قسـ" أ " شاربي دمحم

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ، 2012سبتمبر  23المؤرخ في  195، يعدل القرار رقم 2015جانفي  19مـؤرخ في  16رقم قـرار 

 الذي يحـدد القائمة االسمية ألعضـاء المجنة العممية لقسم الحقوق 
 لكمية الحقوق والعموم السياسية بجامعة سعيدة.

 

 إن وزيـر التعميـم العـالي والبحـث العـممي،
والمتضمف  ،2014مايو سنة  5الموافق  1435رجب  5المؤرخ في  154-14بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ -

 تعييف أعضاء الحكومة،
 ،2003غشت  23 الموافق 1424الثانية عاـ  ديجما 24 المؤرخ في 279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ -

 منو، 44ة ال سيما الماذ،الذي يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا و سيرىا، المعدؿ والمتمـ
 ،2009ينايػػر سنة  4الموافق  1430محـر عاـ  07المؤرخ في  10-09وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 المعدؿ والمتمـ، والمتضمف انشاء جامعة سعيدة،
، الذي 2013جانفي سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ  18المؤرخ في  77-13رقـوبمقتضى المرسوـ التنفيذي  -

 وزير التعميـ العالي والبحث العممي،يحدد صبلحيات 
الذي يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء المجنة  ،2012سبتمبر 23المؤرخ في 195وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ -

 .العممية لقسـ الحقوؽ  لكمية الحقوؽ والعموـ السياسية لجامعة سعيدة
 :ما يأتي ـررـــــقــــي

 

عدؿ القائمة اإلسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الحقوؽ لكمية الحقوؽ والعموـ السياسية لجامعة ت :المادة األولى
 دوؿ الممحق بيذا القرار.سعيدة، وفقا لمج

 ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ والبحث العممي. ينشر: 02ادة ــمــال
 

 2015جانفي  19بالجزائر في : حرر                                                                                        
 البحث العمميوزير التعميم العالي و                                                                                     

 دمحم مباركي األستاذ                                                                                        
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 يحـدد القائمة االسمية ألعضـاء المجنة العممية الذي  ،2015جانفي  19مـؤرخ في الممحق بالقرار 
 جامعة سعيدة.للقسم الحقوق  لكمية الحقوق والعموم السياسية 

 

 الصفة االسم و المقب
 المجنة العممية لقسـ الحقوؽ رئيس  نقادي حفيظ

 رئيس القسـ  بوداية نور الديف 
 أستاذ محاضر قسـ" أ " ىامل اليواري 
 أستاذ محاضر قسـ" أ " لريد دمحم أحمد
 أستاذ محاضر قسـ"ب " منادي مميكة

 أستاذ محاضر قسـ"ب" أسود دمحم أميف
 أستاذ محاضر قسـ"ب " بوكمي شكيب حسيف

 قسـ" أ " أستاذ محاضر كبير يحي
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 تضمن إعالن نتائج ، ي2015جانفي  20مـؤرخ في  18رقم قـرار 
 ( لمجنة الجامعية الوطنية33الدورة الثالثة والثالثون )

 

 إن وزيـر التعميـم العـالي والبحـث العـممي،
والمتضمف  ،2014مايو سنة  5الموافق  1435رجب  5المؤرخ في  154-14بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 تعييف أعضاء الحكومة،
، 2008مايو سنة  03الموافق 1429ربيع الثاني عاـ  27المؤرخ في 130-08وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ -
 المتضمف القانوف األساسي الخاص باألستاذ الباحث،و 
المتضمف تنظيـ المجنة الجامعية الوطنية وسيرىا و  ،1994نوفمبر سنة  16وبمقتضى القرار المؤرخ في  -

 ،وتشكيميا، المعدؿ والمتمـ
يمة الفروع المختصة لمجنة الجامعة كالمتضمف تشو  ،2014ديسمبر سنة  16بمقتضى القرار المؤرخ في و   -

 ، المعدؿ والمتمـ،الوطنية
 جانفي  04ؤلساتذة المحاضريف قسـ " أ " مف أجل الترقية إلى رتبة أستاذ المؤرخة في لبناء عمى قوائـ التأىيل و  -

 ،2015سنة 
 ،2015جانفي  08إلى  07( مف 33الثالثة والثبلثوف)بناء عمى إجتماع المجنة الجامعية الوطنية في دورتيا و   -
 بناء عمى محاضر إجتماع فروع المجنة الجامعية الوطنية لمدورة الثالثة والثبلثوف.و   -

 :ما يأتي ــررـــقـــيـ
 

تذة المحاضريف قسـ "أ" اآلتية أسماؤىـ حسب الترتيب اإلستحقاقي مؤىموف لمترقية إلى ااألس عتبري المادة األولى :
 رتبة أستاذ.
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 فرع التكنولوجيا
 

 ىندسة الطرائق
 جامعة الشمف ىندسة الطرائق دواني مصطفى                     -01
 جامعة ىواري بومديف لمعمـو والتكنولوجيا ىندسة الطرائق طالب  أحمد مراد                -02
 1جامعة سطيف ىندسة الطرائق دويبي عبد المالؾ               -03
 جامعة بجاية ىندسة الطرائق بوروينة مصطفى                   -04

 

 ري ـــــــال
 جامعة عنابة الري  حمار يحي                           -01
 جامعة ورقمة الري  بوطوطاو جماؿ                       -02
 لمعمـو والتكنولوجياجامعة ىواري بومديف  الري        يبدري الجبللي                  -03
 جامعة تيزي وزو الري         خطاوي دمحم                  -04

 

 ىندسة مدنية
 جامعة بسكرة ىندسة مدنية تاتي عبد الوىاب                     -01
 جامعة تممساف ىندسة مدنية كربوعة بشير                        -02
سة مدنيةىند أونيس عبد الحفيظ                    -03  جامعة بسكرة 

 

 اإلعالم اآللي
 جامعة بجاية اإلعبلـ اآللي                      بوعموش)ـ( مجكوف دمحم            -01
 جامعة سيدي بمعباس اإلعبلـ اآللي                                  بف سميماف سيدي دمحم   -02
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 نشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ والبحث العممي.ي :02ادة ــمــال
 

       2015جانفي  19حرر بالجزائر في : 
 البحث العمميوزير التعميم العالي و                   

 دمحم مباركي األستاذ                                                                                         
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 تربصات الميدانية يحدد طبيعة ال، 2015جانفي  21 فيخ مؤرّ  19رقم قرار 
 الطمبة وكيفيات تقييميا ومراقبتيا وبرمجتيا لفائدة في الوسط المينيو 

 

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

 المعّدؿ والمتمـ، ،القانوف التوجييي لمتعميـ العالي
تنظيـ المتضّمف و ،1971سنة غشت  25الموافق  1391رجب عاـ  4في المؤّرخ  219-71وبمقتضى المرسـو رقـ   -

 ؛الدروس لمحصوؿ عمى شيادة ميندس، المعدؿ والمتمـ
المتضّمف تعييف و  ،2014مايو سنة  5الموافق  1435 رجب عاـ 5المؤرخ في  154-14وبمقتضى المرسـو الرئاسي رقـ  -

 أعضاء الحكومة،
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 ،1990مايو سنة  26الموافق  1410ذي القعدة عاـ  2المؤرخ في  149-90وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 تنظيميا وعمميا،و  إنشاء جامعة التكويف المتواصلوالمتضمف 

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

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

 ،2005ديسمبر سنة  29الموافق  1426ذو القعدة عاـ  27المؤّرخ  500-05وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 الذي يحدد مياـ المدرسة خارج الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا؛

 ،2008غشت سنة  19الموافق  1429شعباف عاـ  17المؤّرخ في  265-08وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه، المتضّمف نظاـ الدراسات لمحصوؿو 
 ،2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األّوؿ عاـ  18المؤّرخ في  77-13وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

 الذي يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 ،2013غشت سنة  31الموافق  1434شواؿ عاـ  24المؤرخ في  306-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 المتضّمف تنظيـ التربصات الميدانية وفي الوسط الميني لفائدة الطمبة، المعدؿ،و 

المتعمق بطبيعة تداريب و  ،1989ابريل سنة  23 الموافق 1409رمضاف عاـ  17وبمقتضى القرار المؤرخ في  -
 وتقييميا ومراقبتيا ، في الوسط الميني الطمبة

 :ما يأتي يقرر
غشت سنة  31الموافق  1434شواؿ عاـ  24 المؤرخ في 306-13مف المرسوـ رقـ  4طبيقا لممادة ت :المادة األولى

في تربصات الميدانية و ال ، المعدؿ ، والمذكور أعبله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد طبيعة2013
 وكيفيات تقييميا ومراقبتيا وبرمجتيا.  الطمبة لفائدة الوسط الميني

 

 الباب األول
 في الوسط المينيالميدانية و  طبيعة التربصات

 الفصل األول
 أحكام عامة

 تربصات في الوسط الميني، كل مف: ُتعتبر :02ادة ــمــال
 التربصات المدرجة في تكوينات النظاـ الكبلسيكي لممدارس الوطنية العميا: -

o ،تربص االستيعاب 
o ،تربص اإلدماج 
o .تربص نياية الدراسات 

 تربص نياية الدراسة المدرج في تكوينات جامعة التكويف التواصل، -
 تربص نياية التكويف المدرج في تكوينات المدارس العميا لؤلساتذة، -
 تربص اإلدماج وتربص نياية الدراسات في ليسانس نظاـ ؿ.ـ.د، -
 تربص نياية الدراسات في الماستر. -
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التربصات الميدانية وفي الوسط الميني كل المياديف والفروع والتخصصات التي توفرىا تخص  :03ادة ــمــال
 مؤسسات التعميـ العالي.

 الفصل الثاني
 تكوينات النظام الكالسيكي 

 

التربصات في الوسط الميني بالنسبة لتكوينات ميندس دولة بالمدارس الوطنية العميا عمى  تتوزع :04ادة ــمــال
 ( مستويات مف التكويف لنيل شيادة ميندس دولة وتتكوف مما يأتي:3ثبلثة )

تربص االستيعاب يتعّود مف خبللو الطالب عمى المصطمحات التقنية ويتعرؼ عمى الظروؼ الفعمية  -
 ي، في السنة الثالثة مف التكويف،لمعمل في الوسط المين

تربص اإلدماج في الوسط الميني المسمى كذلؾ تربص العامل، يسمح لمطالب توسيع وتعزيز  -
 معموماتو وتعميقيا حوؿ الحقائق التقنية واالقتصادية لموسط الميني، في السنة الرابعة مف التكويف،

لمطالب المتواجد في وضعية مينية،  تربص نياية الدراسات في السنة الخامسة مف التكويف يسمح -
تماـ وتطوير المعمومات والكفاءات المكتسبة خبلؿ مساره الدراسي بدراسة الطرائق والمناىج  تجنيد وا 

 واكتساب الميارة التكنولوجية البلزمة لمتخصص.
 يختتـ تربص السنة الخامسة مف التكويف بمناقشة عمنية لمذكرة نياية الدراسة أماـ لجنة.  :05ادة ــمــال
لمتكوينات المضمونة مف طرؼ جامعة التكويف المتواصل، ييدؼ تربص نياية المسار تمكيف  بالنسبة :06ادة ــمــال

المتعمـ مف اكتساب و/ أو تحييف كفاءاتو المينية. يتـ ىذا التربص في إطار اتفاقية ثنائية بيف جامعة 
 .التربصكاف التكويف المتواصل والمؤسسة م

 ىذا التربص بتحرير تقرير تربص أو مذكرة نياية الدراسة ُتناقش عمنية أماـ لجنة.  يتوج :07ادة ــمــال
لمتكوينات المضمونة في المدارس العميا لؤلساتذة ييدؼ التربص الميداني لطمبة بالنسبة  :08ادة ــمــال

االلتحاؽ بمينة تتطمب السنوات النيائية إلى تحضير مناسب في الميداف يسيل لممتربص 
ميارات لمتأقمـ والتكيف والتجديد مف جية، كما تسمح بتآلف المتربص مع مختمف ىياكل 
ونشاطات المؤسسة التعميمية )عمى المستويات اإلدارية والبيداغوجية والحياة والتبادؿ 

 . الجماعي ( مف جية أخرى 
 ينقسـ التربص الميداني إلى ثبلث مراحل:  

 المبلحظة، -
 المشاركة، -
 التطبيق. -

يسمح ىذا التربص، تجسيد خطة الطالب وتحقيق ميمتو، بالتركيز عمى النظرة النقدية خبلؿ ىذا العمل 
 البيداغوجي أوبعده. 

طيمة مدة تواجده في ميداف التربص، تحت إشراؼ األستاذ المكوف )أستاذ التطبيق(  الطالب، يوضع :09ادة ــمــال
الوطنية، والذي يتكفل باطبلعو عمى البرامج والتعميمات الُمَعيف مف طرؼ ىيئات وزارة التربية 

 الرسمية مع تعريفو بالمناىج البيداغوجية الخاصة بكل مستوى.
 يختتـ ىذا التربص بتحرير تقرير عف التربص. :10ادة ــمــال

 . الدراساتبإعداد مذكرة نياية  تتوج التربصات الخاصة بأساتذة التعميـ المتوسط وأساتذة التعميـ الثانوي،
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 الفصل الثالث
 تكوينات نظام ل. م. د

 

ُيمكف تربص نياية الدراسة الطالب الذي يحضر شيادة الميسانس، بالتعرؼ عمى ظروؼ العمل مف  :11ادة ــمــال
 .خبلؿ احتكاكو الميني وتطبيق معموماتو النظرية المكتسبة خبلؿ تكوينو

بتحرير مذّكرة نياية الدراسات أو تقرير عف التربص وفقا ألىداؼ خَتتـ تربص طمبة الميسانس يُ  :12ادة ــمــال
 التكويف.

تربص نياية الدراسة الطالب الذي يحضر شيادة الماستر، وضعو في جو عممي فعمي حيث  ُيمكف :13ادة ــمــال
يبدأ معو عمبل يناسب مساره البيداغوجي وتخصصو ويقوـ خبللو بتطبيق المعمومات النظرية 

خبلؿ تكوينو. كما ُيمِكف ىذا التربص الطالب مف تعميق معرفتو بالوسط الميني والدراية المكتسبة 
 بمكاسب وقيود ىذا األخير. 

 توج تربص طمبة الماستر بمناقشة عمنية لمذكرة أماـ لجنة.ي :14ادة ــمــال
 

 الباب الثاني
 تقييم ومراقبة التربصات الميدانية وفي الوسط الميني

 

مف ىذا القرار مف طرؼ لجنة تتكوف مف  13، 11، 8، 6، 4التربصات المذكورة في المواد  ُتقيـ :15ادة ــمــال
شواؿ  24المؤرخ في  306-13مف المرسوـ التنفيذي رقـ  7باحثيف المشار إلييـ في المادة -أساتذة
لمؤسسة المعدؿ والمذكور أعبله ومف رئيس يعينو المسؤوؿ المؤىل  ،2013غشت  31الموافق 1434

 تكويف المتربص.
 يمنح كل عضو في المجنة، نقطة، ويعتبر المعدؿ بمثابة عبلمة نياية لمتربص.

 أعبله العبلمة مع مراعاة الشروط التالية: 15تمنح اّلمجنة المذكورة في المادة  :16ادة ــمــال
بالنسبة لتربصات االستيعاب، الحضور بانتظاـ وحسف السموؾ وقدرة الطالب عمى االندماج في  -

 الوسط الميني، 
بالنسبة لمتربص العممي، استعداد الطالب عمى التحصيل وتكثيف المعارؼ عف الواقع االقتصادي  -

 والتقني في الييئة المستقبمة، 
المعتمد في تقييـ مذكرة نياية الدراسة والذي يأخذ  بالنسبة لتربصات نياية الدراسة،  سمـ التنقيط -

بعيف االعتبار العناصر التالية: نوعية العمل )مذكرة، تقرير( والعرض الشفيي، أصالة النتائج 
 المحصل عمييا واإلجابة عمى األسئمة أثناء المناقشة.

 أجل ضماف المتابعة البيداغوجية لكل طالب خبلؿ مختمف التربصات يحّضر "دفتر التربص". مف :17ادة ــمــال
وفقا  ُيحدد نموذج ومحتوى وكيفيات استغبلؿ ىذا الدفتر مف طرؼ مؤسسة التعميـ العالي

 لخصوصيات كل تكويف. 
ُمكمَّفة بالتربص ُيوقع عمى الحضور المنتظـ لمطالب طيمة مدة التربص مف طرؼ الييئة المستقِبمة وال

 لممتربص.     والمؤسسة األصمية
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ختتـ التربص الميداني في المدارس العميا لؤلساتذة بإعداد تقرير عف التربص يقيـ مف طرؼ األستاذ يُ  :18ادة ــمــال
 أعبله. 17المكوف عبر "دفتر التربص" المذكور في المادة 

 ُيقيـ تقرير التربص مف طرؼ األستاذ المشرؼ )أستاذ مف المدرسة العميا لؤلساتذة(.  
 ُتقيـ مذكرة نياية الدراسات مف طرؼ أساتذة المؤسسة الُمكونة.  :19ادة ــمــال
، طبقا لمشروط المذكورة 10/20يعتبر التربص مكتسب لكل طالب تحصل عمى عبلمة أكبر أو تساوي  :20ادة ــمــال

 أعبله . 16في المادة  
، يجب عمى الطالب إعادة تربص 10/20عندما تكوف العبلمة الُمحصل عمييا في التربص أقل مف 

مف المرسوـ التنفيذي رقـ  10نياية الدراسات بدوف االستفادة مف التعويض المالي المذكور في المادة 
 ، المعدؿ والمذكور أعبله. 2013غشت  31فق الموا 1434شواؿ  24المؤرخ في  13-306

يحتفظ الطالب الذي يعيد السنة النقطة المحصل عمييا في التربص السابقإذا كانت ىذه النقطة  :21ادة ــمــال
. وفي حالة ما إذا أعاد السنة النيائية وكانت نقطة التربص أقل مف 10/20تساوي أو أكبر مف معدؿ 

 يتحتـ عميو إعادة تربص نياية الدراسة. 10/20معدؿ 
يجب عمى الطالب إيداع نسخة عف تقرير التربص أو مذكرة نياية الدراسة في المؤسسة مكاف إجراء  :22ادة ــمــال

 التربص.
 

 الباب الثالث
 برمجة التربصات

 

 تحدد فترة ومدة التربص كما يمي: :23ادة ــمــال
تحدد فترة ومدة التربص لكل مسار طبقا لمقرار الذي ُيحدد البرنامج بالنسبة لتكوينات ميندس دولة،  -

 لنيل شيادة ميندس دولة لممسار المعني. البيداغوجي
 أشير. 6و 3تتراوح مدة التربص بالنسبة لطمبة جامعة التكويف المتواصل، بيف   -
 ُينظـ تربص طمبة المدارس العميا لؤلساتذة في مرحمتيف : -

o  ،أسبوع/  تربص أسبوعي: نصف يـو
o  أسابيع. 3تربص مغمق: يدـو 

 بالنسبة لتكوينات ليسانس ؿ.ـ.د، ُتحدد مدة التربص في دفتر األعباء لعرض التكويف لميسانس المعنية. -
بالنسبة لتكوينات الماستر، ُتحدد مدة وفترة التربص في كل عرض تكويف حسب المياديف والفروع  -

 والتخصصات.
 بعلباب الراا

 أحكام ختامية
 

 أعبله. المذكورو ، 1989ابريل سنة  23الموافق 1409رمضاف عاـ  17مغى القرار المؤرخ في ي: 24ادة ــمــال
  لمجميورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.نشر ىذا القرار في الجريدة الرسمية ي: 25ادة ــمــال
 

 
 

    2015جانفي  21:  في بالجزائر حرر
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 دمحم مباركي األستاذ
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 يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي 2015جانفي  21فيمؤرخ   20رقم قرار 
 برج بوعريريجلكمية العموم اإلقتصادية، التجارية وعموم التسيير بجامعة  

        

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
والذي  2014مايو سنة  5الموافق  1435رجب عاـ  05المؤرخ في  154-14بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

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

 الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ و المتّمـ،يحّدد مياـ الجامعة والقواعد  ،  والذي2003
،  2012جواف سنة  4الموافق  1433رجب عاـ  14 المؤرخ في 244-12وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 والمتضمف إنشاء جامعة برج بوعريريج، 
سنة يناير  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 والذي يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي، ،2013
 أعضاء المجمس العممي لكمية العمـو اإلقتصادية،التجارية وعمـو التسيير. إنتخابوبناء عمى محضر  -

 

  :ما يأتي يـقــرر
جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذي رقـ  44تطبيقا ألحكاـ المادة : المادة األولى

، المعّدؿ والمتّمـ والمذكور أعبله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد 2003غشت سنة  23الموافق  1424
القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية العموـ اإلقتصادية، التجارية وعمـو التسيير بجامعة 

 برج بوعريريج.
العموـ اإلقتصادية، التجارية وعموـ التسيير بجامعة  لمجمس العممي لكميةتحدد القائمة االسمية ألعضاء ا: 02المادة 

 ، بالجدوؿ الممحق بيذا القرار.برج بوعريريج
، كل فيما يخصو، بتطبيق برج بوعريريجيكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة  :03المادة 

 ة لمتعميـ العالي والبحث العممي.أحكاـ ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمي
 

 2015 جانفي 21يف  حرر                                                                                                                   
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 األستاذ دمحم مباركي                                                                                             
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يحدد القائمة االسمية ألعضاءالذي ، 2015جانفي  21المؤرخ في  20ممحق بالقرار رقم 
 التجارية وعموم التسيير بجامعة برج بوعريريج المجمس العممي لكمية العموم اإلقتصادية، 

 الصفـة االسم والمقـب
 رئيس المجمس العممي لكمية العمـو اإلقتصادية،التجارية وعمـو التسيير جيطمي دمحم الصغير

 عميد الكمية بوعزة خالد
 نائب العميد مكمف لـ بعد التدرج والبحث العممي والعبلقات الخارجية عقوف عبد السبلـ 

 نائب العميد مكمف بالدراسات والمسائل المرتبطة بالطمبة بزة صالح
 رئيس قسـ العمـو التجارية لحسيف عبد القادر
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 رئيس قسـ العمـو اإلقتصادية رزقي دمحم
 رئيس قسـ عمـو التسيير لفقير حمزة

 ممثل عف األساتذة مف مصف األسستاذية لقسـ العمـو اإلقتصادية بركاف يوسف
 ممثل عف األساتذة مف مصف األستاذية لقسـ العمـو اإلقتصادية رحيـ حسيف
 األساتذة مف مصف األستاذية لقسـ عمـو التسييرممثمة عف  شوتري أماؿ

 ممثل عف األساتذة مف مصف األستاذية لقسـ العمـو التجارية جيبلطي دمحم الصغير
 ممثل األساتذة المساعديف قسـ "أ" لمكمية عيسات العربي
 ممثل األساتذة المساعديف قسـ "أ" لمكمية قايدي خميسي
 مدير مخبر رحيـ حسيف
 مسؤةؿ مكتبة اكمية الرزاؽناوي عبد 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يحـدد القائـمة اإلسمية ألعضـاء ،2015جانفي  21فيمـؤرخ  21رقم قــرار 

 المجنة العممية لقسـم اآلليــة لكميـة اليندسة الكيربائيــة واالعالم اآللــي بجامعــة تيزي وزو
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 والمتضمف ،2014 مايو سنة 5 الموافق  1435 رجب 05المػؤرخ في  154-14 بمقتضى المػرسػوـ الرئاسػي رقـ -

 تعييف أعضاء الحكومة،
 سنة غشت األوؿ الموافق 1409ذي الحجة عاـ  29الػمؤرخ في  139-89 وبمقتػضى المرسػوـ التنفػيذي رقـ -

 والمتضمف إنػشاء جامػعة تػيزي وزو، المعدؿ والمتمـ، ،1989
سنة  غشت 23 الموافػق 1424 عاـ جمادى الثانػية 24المػؤرخ فػي 279- 03 وبمقتػضى المػرسوـ التنفيذي رقػـ -

 منو،  48السيما الػمادة  وسيرىا، المعدؿ والمتمـ، الذي يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا ،2003
الذي  ،2013 سنػة يناير 30 الموافق 1434 ربيع األوؿ 18 المؤرخ في 77-13 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ -

 العالي والبحث العممي،يحػدد صبلحيات وزير التعميـ 
 .  2014 أكتوبػػػر 23 وبناء عمى محضػػر اجتماع المجنة العممية لقسـ اآلليػػة بتػػاريخ -

 

 :ما يأتي يـقــرر
 

 عاـ جمادى الثانية 24 المؤرخ في 279-03 مف المرسوـ التنفيذي رقـ 48 تطبيقا ألحكػاـ المادة: المادة األولى
إلى  والمذكػور أعػبله،  ييػدؼ ىػذا القػرار ،، المعدؿ والمتمـ2003 غشت سػنة 23 الموافق 1424

تحديد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسػـ اآللية لكميػة اليندسة الكيربائية واإلعبلـ اآللي 
 بجامعة تيزي وزو.

واإلعبلـ اآللي  لكميػة اليندسة الكيربائيػػةتحدد القائمة االسمية ألعضػاء المجنة العمميػػة لقسػػـ اآللية  :02ادة ــمــال
 بجامعػػػة  تيزي وزو بالجدوؿ الممحق بيذا القرار. 

يخصو، بتنػفيذ ىػذا  فيػػما يكمف المدير العاـ لمتعميػـ والتكويػػف العالييػػف ومدير جامعة تيزي وزو كل :03ادة ــمــال
 العالي والبحث العممي.ينػشر في النػشرة الرسػمية لمتعميـ سالقػرار الذي 
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 2015جانفي  21:  بالجزائرفي حرر                                                                                           
 والبحث العممي وزير التعميم العالي                                                                                            
 دمحم مباركي األستاذ                                                                                                    

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة الذي، 2015جانفي  21ممحق بالقرار المـؤرخ في 

 .لقسم اآللية لكمية اليندسة الكيربائيـة واإلعالم اآللـــي بجامعـــة تيزي وزوالعممية 
 

 اإلسم والمقب الصفة
 ضياؼ موسى رئيس المجنة العممية لقسـ األليػػة

 أو طاىربنسيدحـو  محند  رئيس القسـ 
 بف فضيمة أرزقي أستاذ 
 حموش كماؿ  أستاذ 

 قارة رضواف  أستاذ محاضر قسـ " أ "
 مايدي أحمد  أستاذ محاضر قسـ " أ "
 مبلح رابح  أستاذ محاضر قسـ " أ "

 توات محند عاشور  أستاذ محاضر قسـ " ب "
 مغربي وريدة  أستاذة مساعدة قسـ " أ "

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 المجنة العممية يحـدد القائـمة اإلسمية ألعضـاء ،2015جانفي  21مـؤرخ في  22رقم ـرار  ق
 تيــزي وزو العموم الزراعية  بجامعــةو  لقسـم البيولوجيــا الحيوانية والنباتية لكمية العمـوم البيولوجية

 

 البحث العممي،إن وزير التعميم العالي و 
المتضمف و  ،2014مايو سنة  5 الموافق 1435 رجب 05في  المػؤرخ 154-14بمقتضى المػرسػوـ الرئاسي رقػـ -

 تعييف أعضاء الحكومة،
 سنةغشت  األوؿالموافق  1409ذي الحجة عاـ  29المؤرخ في  139-89وبمقتػضى المرسػوـ التنفػيذي رقـ -

 والمتضمف إنػشاء جامػعة تػيزي وزو، المعدؿ والمتمـ، ،1989
 سنة غشت 23 الموافػق 1424جمادى الثانػية عاـ  24 فػيالمػؤرخ  279-03وبمقتضى المػرسوـ التنفيذي رقػـ  -

 منو، 48السيما الػمادة  وسيرىا، المعدؿ والمتمـ، يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا الذي ،2003
الذي  ،2013 سنػة يناير 30الموافق  1434ربيع األوؿ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 يحػدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 . 2014أكتوبر 22بناء عمى محضر اجتماع المجنة العممية لقسـ البيولوجيا الحيوانية والنباتية بتاريخ و  -

 

 ما يأتي: يـقــرر
 

عاـ  جمادى الثانية 24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذي رقـ  48تطبيقا ألحكػاـ المادة  :المادة األولى
إلى  أعػبله، ييػدؼ ىػذا القػرار ، المعدؿ والمتمـ والمذكػور2003غشت سػنة  23الموافق  1424
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تحديد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسػـ البيولوجيا الحيوانية والنباتية لكمية العمـو  
 البيولوجية والعموـ الزراعية بجامعػة تيزي وزو.

حدد القائمة االسمية ألعضػاء المجنة العممية لقسـ البيولوجيا الحيوانية والنباتية لكمية العمـو ت :02ة ادــمــال
 البيولوجية والعموـ الزراعية بجامعة تيزي وزو بالجدوؿ الممحق بيذا القرار. 

يكمف المدير العاـ لمتعميػـ و التكويػػف العالييػػف و مدير جامعة تيزي وزو كل،فيػػما يخصو، بتنػفيذ ىػذا  :03ادة ـمــلا
 ينػشر في النػشرة الرسػمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.سالقػرار الذي 

 
 2015جانفي  21:  بالجزائرفي حرر                                                                                          

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                           
  دمحم مباركي األستاذ                                                                                                      

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العمميةالذي، 2015جانفي  21ممحق بالقرار المـؤرخ في 

 لعموم الزراعية  بجامعة تيزي وزولقسم البيولوجيا الحيوانية والنباتية لكمية العموم البيولوجية وا
 اإلسم المقب الصفة

 لوناصي عبد القادر  رئيس المجنة العممية لقسـ البيولوجيا الحيوانية والنباتية
 عمي أحمد جميمة زوجة سعدودي رئيس القسـ 

 عمروف منصور  أستاذ 
 بف ساعد فروجة زوجة بف ساعد  أستاذة

 أيت مولود صالح  أستاذ محاضر قسـ " أ "
 بف عبد السبلـ روزة أستاذة محاضرة قسـ " أ "
 ميتنة فتيحػػة  أستاذة محاضرة قسـ " ب"
 غنيمة زوجة لندرأيت بودرار  أستاذة مساعدة قسـ " أ "

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يتضمن تجديد تشكيمة لجنة الخدمات االجتماعية  ،2015جانفي  22قرار مؤرخ في 

 –شتمة  –لدى مديرية الخدمات الجامعية بسكرة 
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضمف و ، 2006سنة  يوليو 15الموافق  1427جمادى الثانية عاـ  19 المؤرخ في 03-06بمقتضى األمر رقـ -

 العاـ لموظيفة العمومية،القانوف األساسي 
 الذي يحدد، 1982سنة  وماي 15 الموافق 1402رجب عاـ  21 المؤرخ في 179-82بمقتضى المرسوـ رقـ -

 المتمـ، محتوى الخدمات اإلجتماعية وكيفية تمويميا،
 المتعمقو ، 1982سبتمبر سنة  11الموافق 1402ذي القعدة عاـ  23 المؤرخ في 303-82بمقتضى المرسوـ رقـ -

 بتسييػر الخدمات اإلجتماعية،
المتضمف و  ،2014مايو سنة  5 الموافق 1435 رجب 05في  المػؤرخ 154-14بمقتضى المػرسػوـ الرئاسي رقػـ -

 تعييف أعضاء الحكومة،
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، 1995مارس سنة  22الموافق  1415شواؿ عاـ  21 المؤرخ في 84-95رقـبمقتضى المرسوـ التنفيذي  -
 ،المعدؿ والمتمـ ،وطني لمخدمات الجامعية وتنظيمو وعمموالديواف الالمتضمف إنشاء و 
، 2013 سنة ينايػر 30 الموافق 1434ربيع األوؿ عاـ  18في المؤرخ  77-13بمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ -

 صبلحيات وزيرالتعميـ العالي والبحث العممي،الذي يحدد 
نشاء مديريات الخدمات المتضمف إو  ،2004ديسمبر سنة  22القرار الوزاري المشترؾ المؤرخ في بمقتضى -

 ،المعدؿ والمتمـ، تحديد مقرىا وقائمة االقامات الجامعية التابعة ليا ومشتمبلتياالجامعية و 
 أعضاء لجنة الخدمات االجتماعية،  إنتخابالمتضمف  ،2014ديسمبر سنة  14لممحضر المؤرخ في نظرا -
المتضمف تنصيب أعضاء لجنة الخدمات االجتماعية لمديرية  ،2014ديسمبر سنة  17لممحضر المؤرخ في نظرا -

 .-شتمة  –الخدمات الجامعية بسكرة 
 

 :ما يأتي ررـــقـــي
 

 ،-شتمة  –تنشأ تشكيمة لجنة الخدمات االجتماعية لدى مديرية الخدمات الجامعية بسكرة  :المـادة األولى
 تتشكل لجنة الخدمات االجتماعية مف األعضاء اآلتية أسماؤىـ : :02مـادة ــال

 األعضاء الدائمون:    
 طيبي عبد هللا، –03سمطاني وسيمة،              –02بف عمية عمر،               –01
 مشقوؽ بمقاسـ،    -06دغنوش غنية،               –05   كحموؿ أبو بكر شفيق،    –04
 الحميـ،بومعراؼ عبد  -07

 األعضاء اإلضافيون : 
 عمراني صبرينة، -03عبود فاروؽ،              –02دندوقة عبد الكريـ،           –01

( سنوات ابتداء مف تاريخ تنصيب المجنة والذي ال يكوف سابقا 03عيدة ىذه المجنة لمدة ثبلث ) تسري  :03مـادة ــال
 ات،نتخابتاريخ إعبلف نتائج اإلل

بتنفيذ ىذا القرار، الذي سينشر في النشرة الرسمية  ،-شتمة  – بسكرةبيكمف مدير الخدمات الجامعية  :04مـادة ــال
 متعميـ العالي والبحث العممي.ل

 
   2015 جانفي 22حرر بالجزائر في 

 ع/ وزير و بتفويض منو                                                                              
 مدير الموارد البشرية                                                                                        
 أمير قاسـ داودي                                                                                  
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 يحـدد القائـمة اإلسمية ألعضـاء  2015جانفي  22مـؤرخ في  23رقم قــرار 
 المجنة العممية لقسـم القانون لكميـة الحقوق والعموم السياسية بجامعة تيزي وزو

 

 البحث العممي،إن وزير التعميم العالي و 
متضمف وال ،2014يو سنة ما 5 الموافق 1435 رجب 05في المػؤرخ 154-14 بمقتضى المػرسػوـ الرئاسػي رقـ -

 الحكومة،تعييف أعضاء 
 سنة غشت أوؿالموافق  1409ذي الحجة عاـ  29المؤرخ في  139-89وبمقتػضى المرسػـو التنفػيذي رقـ  -

 والمتضمف إنػشاء جامػعة تػيزي وزو، المعدؿ و المتمـ، ،1989
سنة  غشت 23 الموافػق 1424جمادى الثانػية عاـ  24 المػؤرخ فػي 279-03وبمقتػضى المػرسوـ التنفيذي رقػـ  -

 منو،  48السيما الػمادة  وسيرىا، المعدؿ والمتمـ، يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمياالذي  ،2003
الذي  ،2013سنػة  يناير 30الموافق  1434ربيع األوؿ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

  يحػدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 .2014أكتوبػػػر  26 بتاريخوبناء عمى محضػػر اجتماع المجنة العممية لقسػػـ القانوف  -

 

 :ما يأتي يـقــرر
 

عاـ  جمادى الثانية 24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذي رقـ  48تطبيقا ألحكػاـ المادة  :المادة األولى
لى تحديد ىوالمذكػور أعػبله، ييػدؼ  ،، المعدؿ والمتمـ2003غشت سػنة  23الموافق  1424 ػذا القػرارا 

  القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسػـ القانوف لكميػة الحقوؽ والعموـ السياسية بجامعة تيزي وزو
تحدد القائمة االسمية ألعضػاء المجنة العمميػػة لقسػػـ القانوف لكميػة الحقوؽ والعموـ السياسية بجامعػػػة  :02مـادة ــال

 تيزي وزو بالجدوؿ الممحق بيذا القرار. 
المدير العاـ لمتعميػـ والتكويػػف العالييػػف ومدير جامعة تيزي وزو، كل فيػػما يخصو، بتنػفيذ السادة يكمف  :03مـادة ــال

 .ينػشر في النػشرة الرسػمية لمتعميـ العالي والبحث العمميسىػذا القػرار الذي 
 

 2015جانفي  22:  في بالجزائر حرر
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                            

               دمحم مباركي األستاذ                                                                                                      
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يحدد القائمة االسمية ألعضاء 2015جانفي  22المـؤرخ في  23ممحق بالقرار رقـم 
 العموم السياسية بجامعة تيزي وزوكمية الحقوق و لالمجنة العممية لقسم القانون 

 

 اإلسم المقب الصفة
 بوبشير محند أمقراف  رئيس المجنة العممية لقسـ القانوف 

 زرورو ناصر  رئيس القسـ 
 سعيداني جيجيقة أستػػاذة
 سي يوسف زىية حورية  أستػػاذة
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 صبايحي ربيعة  أستاذة محاضرة قسـ " أ "
 حساف نادية  أستاذة محاضرةقسـ " أ "

 حسيف فريدة  أستاذة محاضرة قسـ " ب "
 أورمديني شعباف  أستاذ مساعد قسـ " أ "

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يحـدد القائـمة اإلسمية ألعضـاء ،2015جانفي  22مـؤرخ في  24قــرار رقـم 

 تيــزي وزو المجنة العممية لقسـم الرياضيـــات  لكميـة العمــــوم بجامعــة
 

 البحث العممي،و  تعميم العاليإن وزير ال
 ،2014مايو سنة  5الموافق  1435عاـ رجب 05في  المػؤرخ154-14بمقتضى المرسػوـ الرئاسػي رقػـ  -
 تعييف أعضاء الحكومة،متضمف وال
 سنة غشت أوؿالموافق  1409ذي الحجة عاـ  29المؤرخ في  139-89وبمقتػضى المرسػوـ التنفػيذي رقـ -

 والمتضمف إنػشاء جامػعة تػيزي وزو، المعدؿ والمتمـ، ،1989
سنة  غشت 23 الموافػق 1424جمادى الثانػية عاـ  24فػيالمػؤرخ  279- 03وبمقتضى المػرسوـ التنفيذي رقػـ  -

 منو،  48السيما الػمادة  وسيرىا، المعدؿ والمتمـ، الذي يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا، 2003
، 2013سنػة  يناير 30الموافق  1434عاـ ربيع األوؿ 18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 الذي يحػدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 .  2014أكتوبر  26و 21وبناء عمى محاضر اجتماع المجنة العممية لقسـ الرياضيات بتاريخ  -
 

 :ما يأتي يـقــرر
 

عاـ  جمادى الثانية 24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذي رقـ  48تطبيقا ألحكػاـ المادة  ادة األولى:ـمــال
إلى  والمذكػور أعػبله، ييػدؼ ىػذا القػرار ،، المعدؿ والمتمـ2003غشت سػنة  23الموافق  1424

 العمػػوـ بجامعػة تيزي وزو. تحديد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسػـ الرياضيات لكمية
تحدد القائمة االسمية ألعضػاء المجنة العمميػػة لقسػـ الرياضيات لكمية العموـ بجامعػة تيزي وزو  : 02ادة ــمــال

 بالجدوؿ الممحق بيذا القرار. 
يخصو، بتنػفيذ ىػذا  فيػػما كل ،يكمف المدير العاـ لمتعميػـ والتكويػػف العالييػػف ومدير جامعة تيزي وزو :03ادة ــمــال

 ينػشر في النػشرة الرسػمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.سالقػرار الذي 
 

 2015جانفي  22:  في بالجزائر حرر
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                             

    دمحم مباركي األستاذ                                                                                                  
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 يحدد القائمة االسمية ألعضاء 2015جانفي  22المـؤرخ في  24رقـم  ممحق بالقرار
   لكمية العمــوم بجامعة تيزي وزو المجنة العممية لقسم الرياضيات
 اإلسم المقب الصفة

 حمادوش جماؿ  رئيس المجنة العممية لقسـ الرياضيات
 مامو دمحم  رئيس القسـ 

 عيداف دمحم  أستاذ 
 بمحسف  زوجة رابية فطيمة  أستاذة محاضر قسـ " أ "
 بوديبة محند أرزقي أستاذ محاضر قسـ " أ "
 أوقاشة براىيـ  "أستاذ محاضر قسـ " أ 

 أشميف فريدة  أستاذ محاضر قسـ " ب "
 قوبى مولود  أستاذ مساعد قسـ " أ "

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 المجنة العممية يحـدد القائـمة اإلسمية ألعضـاء ،2015جانفي  22مـؤرخ في  25رقم قــرار 

 لقسـم المغة والثقافة األمازيغية لكميـة اآلداب والمغات بجامعــة تيـزي وزو
 

 البحث العممي،إن وزير التعميم العالي و 
متضمف وال ،2014مايو سنة  5الموافق  1435رجب  05المػؤرخ في 154-14بمقتضى المػرسػـو الرئاسي رقػـ  -

 تعييف أعضاء الحكومة،
 سنة غشت أوؿالموافق  1409ذي الحجة عاـ  29المؤرخ في  139-89بمقتػضى المرسػـو التنفػيذي رقـ و  -

 والمتضمف إنػشاء جامػعة تػيزي وزو، المعدؿ والمتمـ، ،1989
 سنة غشت 23 الموافػق 1424 جمادى الثانػية عاـ 24المػؤرخ فػي 279-03وبمقتضى المػرسوـ التنفيذي رقػـ  -

 منو،  48السيما الػمادة  ،والمتمػـ المعػدؿ وسيرىا، الذي يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا ،2003
 سنػة يناير  30الموافق  1434ربيع األوؿ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

 البحث العممي،العالي و  د صبلحيات وزير التعميـالذي يحػد ،2013
 . 2014أكتوبر  27وبناء عمى محضر اجتماع المجنة العممية لقسـ  المغة و الثقافة األمازيغية  بتاريػػخ  -

 

 :ما يأتي يـقــرر
 

عاـ  جمادى الثانية 24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذي رقـ  48تطبيقا ألحكػاـ المادة : ادة األولىـمــال
، المعدؿ والمتمـ والمذكػور أعػبله، ييػدؼ ىػذا القػرار الى 2003غشت سػنة  23الموافق  1424

المغات قافة األمازيغية لكمية اآلداب و تحديد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ المغة والث
 بجامعػػة تيزي وزو.

تحدد القائمة االسمية ألعضػاء المجنة العممية لقسـ المغة والثقافة األمازيغية لكميػػة اآلداب والمغات  :02مادة ــــال
 بجامعة تيزي وزو بالجدوؿ الممحق بيذا القرار. 
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يخصو، بتنػفيذ ىػذا  فيػػما كل ،يكمف المدير العاـ لمتعميػـ والتكويػػف العالييػػف ومدير جامعة تيزي وزو :03ادة ــمـــال
 ينػشر في النػشرة الرسػمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.سالقػرار الذي 
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يحدد القائمة االسمية ألعضاء الذي، 2015جانفي  22ممحق بالقرار المـؤرخ في ـ
 الثقافة األمازيغية لكمية اآلداب والمغات بجامعة تيزي وزوالمجنة العممية لقسم المغة و 

 

 اإلسم المقب الصفة
 نابتي  عمار  األمازيغيةرئيس المجنة العممية لقسـ المغة والثقافة 

 بوخروؼ رمضاف  رئيس القسـ 
 تقزيري  نورة  أستاذة

 خردوسي حسينة أستاذة محاضرة قسـ " أ "
 امرازف موسى  أستاذ محاضر قسـ " أ " 
 كنزي عز الديف  أستاذ محاضر قسـ " ب"
 صالحي كريـ  أستاذ مساعد قسـ " أ "

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يحـدد القائـمة اإلسمية ألعضـاء ،2015جانفي  22مـؤرخ في  26رقم قــرار 

 البناء بجامعة تيـزي وزوالمجنة العممية لقسـم اليندسة المدنية لكميـة ىندســة 
 

 البحث العممي،إن وزير التعميم العالي و 
متضمف وال ،2014مايو سنة  5الموافق 1435عاـ رجب 05المػؤرخ في 154-14بمقتضى المػرسػوـ الرئاسي رقػـ  -

 تعييف أعضاء الحكومة،
 ،1989سنةغشت  أوؿالموافق  1409ذي الحجة عاـ  29المؤرخ في  139-89وبمقتػضى المرسػوـ التنفػيذي رقـ  -

 والمتضمف إنػشاء جامػعة تػيزي وزو، المعدؿ والمتمـ،
 سنة غشت 23 الموافػق 1424جمادى الثانػية عاـ  24 فػيالمػؤرخ  279-03وبمقتضى المػرسوـ التنفيذي رقػـ  -

 منو،  48السيما الػمادة  وسيرىا، المعدؿ والمتمـ، يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا الذي ، 2003
، 2013سنػة  يناير 30الموافق  1434 عاـ ربيع األوؿ 18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 الذي يحػدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 .  2014 أكتوبر 22وبناء عمى محضر اجتماع المجنة العممية لقسـ  اليندسة المدنية بتاريػػخ  -
 

 :ما يأتي يـقــرر
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عاـ  جمادى الثانية 24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذي رقـ  48تطبيقا ألحكػاـ المادة  :مادة األولىــال
تحديد  الىر والمذكػور أعػبله، ييػدؼ ىػذا القػرا ،، المعدؿ والمتمـ2003غشت سػنة  23الموافق 1424

 وزو. ة ىندسػػة البػناء بجامعػػة تيزي العممية لقسـ اليندسة المدنية لكميالقائمة االسمية ألعضاء المجنة 
تحدد القائمة االسمية ألعضػاء المجنة العممية لقسـ اليندسة المدنية لكمية ىندسة البناء بجامعة تيزي   :02ادة ــمــال

 وزو بالجدوؿ الممحق بيذا القرار. 
يخصو، بتنػفيذ ىػذا  فيػػما كل ،يكمف المدير العاـ لمتعميػـ والتكويػػف العالييػػف ومدير جامعة تيزي وزو  :03ادة ــمــال

 ينػشر في النػشرة الرسػمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.سالقػرار الذي 
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 يحدد القائمة االسمية ألعضاء ، الذي2015 جانفي 22ممحق بالقرار المـؤرخ في 
 المجنة العممية لقسم اليندسة المدنية لكمية ىندسة البنــاء بجامعة تيزي وزو

 

 اإلسم المقب    الصفة
 حمػػوف مولودة بوزلحة كريمة   رئيسة المجنة العممية لقسـ اليندسة المدنية 

 ختاوي دمحم  رئيس القسـ 
 بوعافية يوسف  أستاذ 

 جمعي دمحم  أستاذ محاضر قسـ " أ "
 حمزة عمي  أستاذ محاضر قسـ " أ " 
 خموي مولودة طاوش  فاطمة  أستاذة محاضرة قسـ " ب"

 شعباف شاوش وردية  أ " أستاذة مساعدة قسـ "
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المجنة العممية يحـدد القائـمة اإلسمية ألعضـاء ،2015جانفي  22مـؤرخ في  27رقم قــرار   
لقسـم اإلعالم اآللي لكميـة اليندسة الكيربائية واالعالم اآللــي بجامعــة تيزي وزو   

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
متضمف وال ،2014مايو سنة  5الموافق 1435عاـ رجب 05المػؤرخ في 154-14بمقتضى المػرسػوـ الرئاسي رقػـ  -

 تعييف أعضاء الحكومة،
 سنةغشت  أوؿالموافق  1409ذي الحجة عاـ  29المؤرخ في  139-89وبمقتػضى المرسػـو التنفػيذي رقـ  -

 والمتضمف إنػشاء جامػعة تػيزي وزو، المعدؿ والمتمـ، ،1989
 سنة غشت 23 الموافػق 1424جمادى الثانػية عاـ  24 فػيالمػؤرخ  279-03وبمقتضى المػرسوـ التنفيذي رقػـ  -

 منو،  48السيما الػمادة  وسيرىا، المعدؿ والمتمـ، يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا الذي ، 2003
، 2013سنػة  يناير 30الموافق  1434 عاـ ربيع األوؿ 18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 الذي يحػدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
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 .  2014أكتوبػػػر  22وبناء عمى محضػػر اجتماع المجنة العممية لقسـ اإلعبلـ اآللػي بتػػاريخ  -
 

 :ما يأتي ــررـــقــي
 

عاـ  جمادى الثانية 24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذي رقـ  48تطبيقا ألحكػاـ المادة  ادة األولى:ــمــال
لى إ والمذكػور أعػبله،  ييػدؼ ىػذا القػرار ،المعدؿ والمتمـ، 2003غشت سػنة  23الموافق  1424

تحديد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسػـ اإلعبلـ اآللػي لكميػة اليندسة الكيربائية 
 واإلعبلـ اآللي بجامعة تيزي وزو.

تحدد القائمة االسمية ألعضػاء المجنة العمميػػة لقسػػـ اإلعبلـ اآللػي لكميػة اليندسة الكيربائية واإلعبلـ  :02ادة ــمــال
 اآللي بجامعػػػة  تيزي وزو بالجدوؿ الممحق بيذا القرار. 

بتنػفيذ ىػذا  يخصو، فيػػما كل ،يكمف المدير العاـ لمتعميػـ والتكويػػف العالييػػف ومدير جامعة تيزي وزو :03المادة 
 ينػشر في النػشرة الرسػمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.سالقػرار الذي 

 

 2015جانفي  22:  في بالجزائر حرر
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يحدد القائمة االسمية ألعضاء ، الذي 2015جانفي  22المـؤرخ في  ممحق بالقرار

 إلعالم اآللي بجامعـــة تيزي وزوالمجنة العممية لقسم اإلعالم اآللي لكمية اليندسة الكيربائية وا
 

 سي دمحم مميؾ  رئيس المجنة العممية لقسـ اإلعبلـ اآللػي
 جادؿ حساف  رئيس القسـ 

 عبد النبي جامح  تونسية أستاذة محاضرة قسـ " أ "
 آيت الحاج عمي  محاضر قسـ " أ "أستاذ 

 أوجيت لقاب رشيدة  أستاذة محاضرة قسـ " أ "
 بمقادي سعد مميكة  أستاذة محاضرة قسـ " أ "
 داوي دمحم أستاذ محاضر قسـ " أ "

 حماش أرزقي أستاذ محاضر قسـ " ب "
 أوكفيف حسيني كريمة  أستاذة مساعدة قسـ " أ "

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 المجنة العممية يحـدد القائـمة االسمية ألعضـاء ،2015جانفي  22مـؤرخ  في  28رقم قــرار 
 اليندسة الكيربائية واإلعالم اآللــي بجامعــة تيزي وزولقسـم االلكتروتقنــي لكميـة 

 

 البحث العممي،إن وزير التعميم العالي و 
 ،2014مايو سنة  5 الموافق 1435 عاـ رجب 05المػؤرخ في  154-14بمقتضى المػرسػوـ الرئاسي رقػـ  -
 تعييف أعضاء الحكومة،متضمف وال
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 سنةغشت  أوؿالموافق  1409ذي الحجة عاـ  29المؤرخ في  139-89وبمقتػضى المرسػـو التنفػيذي رقـ  -
 والمتضمف إنػشاء جامػعة تػيزي وزو، المعدؿ والمتمـ، ،1989

 سنة غشت 23 الموافػق 1424جمادى الثانػية عاـ  24 فػيالمػؤرخ  279-03وبمقتضى المػرسوـ التنفيذي رقػـ  -
 منو،  48السيما الػمادة  وسيرىا، المعدؿ والمتمـ، بتنظيميايحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة الذي ، 2003

، 2013سنػة  يناير 30الموافق  1434 عاـ ربيع األوؿ 18المؤرخ في  77-13بمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ و  -
 الذي يحػدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،

 .  2014أكتوبػػػر  22بتػػاريخ  االلكتروتقنيوبناء عمى محضػػر اجتماع المجنة العممية لقسـ  -
 

 :ما يأتي ــررـــقــي
 

عاـ  جمادى الثانية 24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذي رقـ  48طبيقا ألحكػاـ المادة ت: ادة األولىــمــال
لى إ والمذكػور أعػبله،  ييػدؼ ىػذا القػرار ،، المعدؿ والمتمـ2003غشت سػنة  23الموافق  1424

لكميػة اليندسة الكيربائية  االلكتروتقنيتحديد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسػـ 
 .واإلعبلـ اآللي بجامعة تيزي وزو

اإلعبلـ لكميػة اليندسة الكيربائية و  االلكتروتقنيتحدد القائمة االسمية ألعضػاء المجنة العمميػػة لقسػػـ  :02ادة ــمــال
 ة  تيزي وزو بالجدوؿ الممحق بيذا القرار. اآللي بجامعػػػ

فيػػمايخصو، بتنػفيذ ىػذا  كل ،يكمف المدير العاـ لمتعميػـ والتكويػػف العالييػػف ومدير جامعة تيزي وزو :03المادة 
 البحث العممي.نػشرة الرسػمية لمتعميـ العالي و ينػشر في السالقػرار الذي 

 

 2015جانفي  22:  بالجزائرفي حرر
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                             

 دمحم مباركي  األستاذ                                                                                                   
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية، الذي2015جانفي  22المـؤرخ في  ممحق بالقرار
 ـة تيزي وزو.لقسم اإللكتروتقني لكمية اليندسة الكيربائية واإلعالم اآللي بجامعــ

 

 اإلسم المقب الصفة
 مغربي دمحم  رئيس المجنة العممية لقسـ االلكتروتقني

 مودود مصطفى  رئيس القسـ 
 بف عمروش نصر الديف  أستاذ 
 شايبي رشيد   أستاذ
 نجار دمحم  أستاذ

 منصوري رشيد  أستاذ محاضر قسـ " أ "
 مغربي بيتاـ فروجة  أستاذة محاضرة قسـ " أ "
 دنوف حكيـ أستاذ محاضر قسـ " ب "
 كشنورة رحمة  أستاذة مساعدة قسـ " أ "
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 يحدد نسبة األساتذة الباحثين والباحثين الدائمين ،2015 جانفي 27مؤرخ في  29قرار رقم 
 2016-2015العممية برسم السنة الجامعية  المستفيدين من العطمة

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
ضمف والمت ،2014مايو سنة  5الموافق  1435رجب عاـ  5المؤرخ في  154-14بمقتضى المرسـو الرئاسي رقـ  -

 تعييف أعضاء الحكومة،
، 2008مايو سنة  3الموافق  1429ربيع الثاني عاـ  27المؤرخ في  129-08وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 االستشفائي الجامعي،ستاذ الباحث المتضمف القانوف األساسي لؤل
، 2008مايو سنة  3الموافق  1429ربيع الثاني عاـ  27المؤرخ في  130-08وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 القانوف األساسي لؤلستاذ الباحث،المتضمف 
، 2008مايو سنة  3الموافق  1429ربيع الثاني عاـ  27المؤرخ في  131-08وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 ف القانوف األساسي لمباحث الدائـ،المتضم
، الذي 2012مايو سنة  9الموافق  1433شعباف عاـ  19المؤرخ في  280-12وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 ات االستفادة مف العطمة العممية،يحدد كيفي
 ،2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 ير التعميـ العالي والبحث العممي،الذي يحدد صبلحيات وز 
، الذي يحدد 2014نوفمبر سنة  17الموافق  1436محـر عاـ  24وبمقتضى القرار الوزاري المشترؾ المؤرخ في  -

 ،مبمغ المنحة التي تدفع لممستفيد مف العطمة العممية بالخارج
 

 :يقرر ما يأتي
 

 1433شعباف عاـ  19المؤرخ في  280-12مف المرسوـ التنفيذي رقـ  05تطبيقا إلحكاـ المادة  األولى:المــادة 
،  والمذكور أعبله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد نسبة المستفيديف مف 2012يوليو سنة  9الموافق 

واألساتذة  العطمة العممية لفئات األساتذة االستشفائييف الجامعيف، واألساتذة، ومدراء البحث،
 ".المحاضريف االستشفائييف الجامعييف قسـ "أ"، واألساتذة المحاضريف قسـ "أ" وأساتذة البحث قسـ "أ

( 05، بخمسة بالمئة )2016-2015تحدد نسبة المستفيديف مف العطمة العممية، برسـ السنة الجامعية  :02المـــادة 
 مف التعداد الحقيقي لكل سمؾ.

مف السيد مدير التعاوف والتبادؿ ما بيف الجامعات، والسادة رؤساء مؤسسات التعميـ  يكمف كل :03المـــادة 
العالي، والسادة مدراء مراكز البحث تحت الوصاية، كل فيما يخصو، بتنفيذ ىذا القرار، الذي  سينشر 

 في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
 2015جانفي  27حرر بالجزائر في                                                                                           

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                 
 دمحم مباركي األستاذ                                                                                            
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 يحدد القائمة االسمية ألعضاء ، 2015جانفي  28 مؤرخ في 30رقم  قرار
 وعموم المادة بجامعة قالمة كمية الرياضيات واإلعالم اآلليمجمس 

 

 العممي، البحثإن وزير التعميم العالي و 
والمتضػػمف  ،2014سػػنة  ومػػاي 5الموافػػق 1435رجػػب عػػاـ  5المػػؤرخ فػػي  154-14بمقتضػػى المرسػػـو الرئاسػػي رقػػـ  -

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

 39و 37لخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدؿ والمتمـ، السيما المادتاف ، الذي يحدد مياـ الجامعة والقواعد ا2003
 منو،

سػػبتمبر سػػنة  18الموافػػق  1422جمػػادى الثانيػػة عػػاـ  30 المػػؤرخ فػػي 273-01رقػػـ بمقتضػػى المرسػػـو التنفيػػذي و  -
 والمتضمف إنشاء جامعة قالمة، المعدؿ والمتمـ،   ،2001

 ،2013ينػػاير سػػنة  30الموافػػق  1434ربيػػع األوؿ عػػاـ  18المػػؤرخ فػػي  77 –13وبمقتضػػى المرسػػـو التنفيػػذي رقػػـ  -
 لي والبحث العممي،االذي يحدد صبلحيات وزير التعميـ الع

 والمتضمف إنشاء األقساـ المكونة لكمية الرياضيات ،2010جواف  24المؤرخ  في  197القرار رقـ وبمقتضى  -
 واإلعبلـ اآللي وعمـو المادةبجامعة قالمة.

 

 :ما يأتي ررــقـــي
 

جمػادى الثانيػة عػاـ  24المػؤرخ فػي  279-03مػف المرسػـو التنفيػذي رقػـ  39تطبيقػا ألحكػاـ المػادة : ادة األولىــمــال
، المعػػػدؿ والمػػػتمـ، والمػػػذكور أعػػػبله، ييػػػدؼ ىػػػذا القػػػرار إلػػػى 2003غشػػػت سػػػنة  23الموافػػػق  1424

 .بجامعة قالمة واإلعبلـ اآللي وعمـو المادةتحديد القائمة االسمية ألعضاء مجمس كمية الرياضيات 
تحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس كمية الرياضػيات واإلعػبلـ اآللػي وعمػـو المادةبجامعػة قالمػة، فػي  :2ادة ــمــال

 الجدوؿ الممحق ليذا القرار.
 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.: 3ادة ــمــال

 

 2015جانفي  28حرر بالجزائر في                           
 البحث العمميوزير التعميم العالي و                                    

 دمحم مباركي األستاذ                                                                                                  
 قالمةقائمة أعضاء مجمس كمية الرياضيات واإلعالم اآللي وعموم المادة بجامعة 

 

 الصفة االسم و المقب
 عميد الكمية، رئيسا مدور عثماف 
 رئيس المجمس العممي لمكمية سريدي حميد
 رئيسة قسـ عمـو المادة قبايمية حبيبة
 رئيس قسـ الرياضيات سقنػػػػي سامي
 رئيس قسـ اإلعبلـ اآللي  برحومة نبيل
 مدير مخبر عبداوي دمحم
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 مدير مخبر خاتمي جماؿ الديف
 مدير مخبر قادري مكي

 مدير مخبر عيساوي دمحم الزيف
 مدير مخبر بوفمفل أحمد
 ممثل منتخب عف األساتذة لقسـ الرياضيات العقوف فاتح

 ممثل منتخب عف األساتذة لقسـ الرياضيات شاوي عبد الرزاؽ
 ممثمة منتخبة عف األساتذة لقسـ عمـو المادة البريشي فطيمة
 ممثمة منتخبة عف األساتذة لقسـ عمـو المادة نيقري صورية
 ممثل منتخب عف األساتذة لقسـ اإلعبلـ اآللي لعفيفي ياسيف
 ممثل منتخب عف األساتذة لقسـ اإلعبلـ اآللي بوروايع دوادي
 ممثل منتخب عف األساتذة المساعديف  معيزي رفيق
 ممثل منتخب عف األساتذة المساعديف  سريدي عمي

 التقنييف وعماؿ الخدماتنتخبة عف المستخدميف اإلدارييف و ممثمة م عياد رجا
 التقنييف وعماؿ الخدماتنتخبة عف المستخدميف اإلدارييف و ممثمة م برقاؿ حناف
 لقسـ عمـو المادةممثمة منتخبة عف الطمبة  شريط منى

 ممثل منتخب عف الطمبة لقسـ الرياضيات كبابسة ىاروف 
 ممثل منتخب عف الطمبة لقسـ اإلعبلـ اآللي سريدي زكرياء

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يحدد القائمة االسمية ألعضاء، 2015جانفي  28مؤرخ في  31رقم قرار 
 بجامعة قالمة وعموم التسييروالتجارية  االقتصاديةمجمس كمية العموم  

 

 البحث العممي،إن وزير التعميم العالي و 
والمتضمف  ،2014سنة  وماي 5الموافق  1435رجب عاـ  5المؤرخ في  154-14بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

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

 منو، 39و 37، الذي يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدؿ والمتمـ، السيما المادتاف 2003
سبتمبر سنة  18الموافق  1422جمادى الثانية عاـ  30 المؤرخ في 273-01رقـ بمقتضى المرسوـ التنفيذي و  -

 والمتضمف إنشاء جامعة قالمة، المعدؿ والمتمـ،   ،2001
 ،2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77 –13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 لي والبحث العممي،االذي يحدد صبلحيات وزير التعميـ الع
والمتضمف إنشاء األقساـ المكونة لكمية العموـ االقتصادية  ،2010جواف  24في  المؤرخ199القرار رقـ وبمقتضى  -

 والتجارية وعمـو التسيير بجامعة قالمة.
 ما يأتي: ررـــقــيـ
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جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذي رقـ  39تطبيقا ألحكاـ المادة : ادة األولىــمــال
والمتمـ، والمذكور أعبله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد ، المعدؿ 2003غشت سنة  23الموافق  1424

 القائمة االسمية ألعضاء مجمس كمية العمـو االقتصادية والتجارية وعمـو التسيير بجامعة قالمة.
تحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس كمية العمـو االقتصادية والتجارية وعموـ التسيير بجامعة قالمة،  :20ادة ــمــال

 الجدوؿ الممحق ليذا القرار.في 
 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.: 03المادة 

 

 2015جانفي  28:حرر بالجزائر في                                                                                         
 البحث العمميوزير التعميم العالي و                                                                                           
 دمحم مباركي األستاذ                                                                                                

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 بجامعة قالمة  التجارية وعموم التسييرء مجمس كمية العموم االقتصادية و قائمة أعضا
 

 الصفة االسم و المقب
 رئيساعميد الكمية ،  معطي هللا خير الديف

 رئيس المجمس العممي لمكمية خميل عبد الرزاؽ
 رئيس قسـ عمـو االقتصادية نعموف وىاب
 رئيس قسـ العمـو التجارية بوعزيز ناصر
 رئيس قسـ العمـو التسيير زراولة رفيق

 ممثل منتخب عف األساتذة المساعديف دبوش عبد القادر
 ممثل منتخب عف األساتذة المساعديف خروؼ منير
 ممثل منتخب عف المستخدميف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات درابمة عمر
 ممثل منتخب عف المستخدميف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات طمحي خالد
 ممثل منتخب عف الطمبة لقسـ العمـو االقتصادية بوعظـ وليد

 ممثل منتخب عف الطمبة لقسـ العمـو التجارية كحوؿ دمحم أميف
 ممثل منتخب عف الطمبة لقسـ عمـو التسيير موساوي نذير

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يحدد القائمة االسمية، 2015جانفي  28مؤرخ في  32رقم قرار 

 بجامعة قالمة ألعضاء مجمس كمية الحقوق والعموم السياسية
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
والمتضمف  ،2014سنة  وماي 5الموافق  1435رجب عاـ  5 المؤرخ في 154-14بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

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

 ،منو 39و 37، الذي يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدؿ والمتمـ، السيما المادتاف 2003
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سبتمبر سنة  18الموافق 1422جمادى الثانية عاـ  30 المؤرخ في 273-01 رقـ المرسوـ التنفيذي وبمقتضى -
 والمتضمف إنشاء جامعة قالمة، المعدؿ والمتمـ،   ،2001

 ،2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77 –13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 والبحث العممي، لياالذي يحدد صبلحيات وزير التعميـ الع

العمـو األقساـ المكونة لكمية الحقوؽ و  والمتضمف إنشاء ،2010جواف  24المؤرخ في  203القرار رقـ وبمقتضى  -
 السياسية بجامعة قالمة.

 :يـقرر ما يأتـي 
 

جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذي رقـ  39تطبيقا ألحكاـ المادة : ادة األولىــمــال
، المعدؿ والمتمـ، والمذكور أعبله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد 2003غشت سنة  23الموافق  1424

 القائمة االسمية ألعضاء مجمس كمية الحقوؽ و لعموـ السياسية بجامعة قالمة.
، في الجدوؿ بجامعة قالمةالعموـ السياسية تحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس كمية الحقوؽ و  :02المادة 

 الممحق ليذا القرار.
 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي و البحث العممي. :03المادة 

 

 2015جانفي  28: حرر بالجزائر في      
 التعميم العالي والبحث العمميوزير                                                                                            

 دمحم مباركي األستاذ                                                                                                
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 بجامعة قالمة  قائمة أعضاء مجمس كمية الحقوق والعموم السياسية
 

 الصفة االسم و المقب
 عميد الكمية، رئيسا غزالني وداد
 رئيس المجمس العممي لمكمية عصاـ نجاح
 رئيسة قسـ الحقوؽ  العايب سامية
 رئيسة قسـ العمـو السياسية دمحمي صميحة 

 مدير مخبر بوصنوبرة خميل 
 ممثل منتخب عف األساتذة لقسـ الحقوؽ  حسوف دمحم عمي
 ممثمة منتخبة عف األساتذة لقسـ الحقوؽ  بوخميس سييمة
 ممثل منتخب عف األساتذة لقسـ العمـو السياسية بوستي توفيق

 ممثل منتخب عف األساتذة لقسـ العمـو السياسية بوقنور إسماعيل
 منتخب عف المستخدميف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدماتممثل  زناتة عبد الرحماف

 ممثمة منتخبة عف المستخدميف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات شغيب عائشة
 ممثل منتخب عف الطمبة لقسـ الحقوؽ  كموش نذير 
 ممثل منتخب عف الطمبة لقسـ العمـو السياسية تغري فاروؽ 
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 يحدد القائمة االسمية، 2015جانفي  28فيمؤرخ  33رقم قرار 
 بجامعة قالمة مجمس كمية اآلداب والمغات ألعضاء

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
والمتضمف  ،2014سنة  وماي 5الموافق  1435رجب عاـ  5المؤرخ في  154-14بمقتضى المرسـو الرئاسي رقـ  -

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

 منو، 39و 37السيما المادتاف  المتمـ،، الذي يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدؿ و 2003
سبتمبر سنة  18الموافق  1422جمادى الثانية عاـ  30المؤرخ في 273-01رقـ بمقتضى المرسوـ التنفيذي و  -

 والمتضمف إنشاء جامعة قالمة، المعدؿ والمتمـ،   ،2001
 ،2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77 –13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 لي والبحث العممي،االذي يحدد صبلحيات وزير التعميـ الع
والمتضمف إنشاء األقساـ المكونة لكمية اآلداب والمغات  ،2010جواف  24المؤرخ في 198رقـ القرار وبمقتضى  -

 بجامعة قالمة.
 : يـقرر ما يأتـي

 

جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذي رقـ  39تطبيقا ألحكاـ المادة : المادة األولى
، المعدؿ والمتمـ، و المذكور أعبله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد 2003غشت سنة  23الموافق  1424

 القائمة االسمية ألعضاء مجمس كمية اآلداب و المغات بجامعة قالمة.
تحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس كمية اآلداب والمغات بجامعة قالمة، في الجدوؿ الممحق ليذا : 02ادة ــمــال

 القرار.
 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. :03ادة ــمــال

 

 2015جانفي  28: حرر بالجزائر في                           
 البحث العمميوزير التعميم العالي و                                    

 دمحم مباركي األستاذ                                                                                       
 بجامعة قالمة  المغاتقائمة أعضاء مجمس كمية اآلداب و 

 الصفة االسم و المقب
 عميد الكمية ، رئيسا بوميرة عبد العزيز

 رئيس المجمس العممي لمكمية بمعرج بمقاسـ
 رئيس قسـ المغة واألدب العربي  العياشي عمار
 رئيس قسـ اآلداب والمغة الفرنسية بمحساب مسعود
 رئيس قسـ األدب والمغة اإلنجميزية زموري العياشي

 ممثل منتخب عف األساتذة لقسـ المغة واألدب العربي ساسي ىادؼ بوزيد
 منتخبة عف األساتذة لقسـ اآلداب والمغة الفرنسية ةممثم زرقيف فريدة
 ممثل منتخب عف األساتذة لقسـ األدب والمغة اإلنجميزية طولقي الدي
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 ممثمة منتخبة عف األساتذة المساعديف عبداوي منية
 منتخبة عف األساتذة المساعديف ةممثم مقري صورية

 التقنييف وعماؿ الخدماتاإلدارييف و منتخب عف المستخدميف ممثل  بوفقروف عبد الكريـ
 التقنييف وعماؿ الخدماتمنتخب عف المستخدميف اإلدارييف و ممثل  رجوح رياض
 األدب العربية منتخبة عف الطمبة لقسـ المغة و ممثم سراج سارة

 المغة الفرنسيةل منتخب عف الطمبة لقسـ اآلداب و ممث فاضل ميدي
 الطمبة لقسـ األدب والمغة اإلنجميزيةممثمة منتخبة عف  بوجاىـ جميمة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس كمية ، 2015جانفي  28فيمؤرخ  34رقم قرار 

 عموم الطبيعة والحياة وعموم األرض والكون بجامعة قالمة
 

 البحث العممي،إن وزير التعميم العالي و 
، والمتضمف 2014سنة  وماي 5الموافق  1435رجب عاـ  5المؤرخ في  154-14بمقتضى المرسـو الرئاسي رقـ  -

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

 منو، 39و 37، الذي يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدؿ والمتمـ، السيما المادتاف 2003
سبتمبر سنة  18الموافق  1422جمادى الثانية عاـ  30 المؤرخ في 273-01رقـ بمقتضى المرسوـ التنفيذي و  -

 والمتضمف إنشاء جامعة قالمة، المعدؿ والمتمـ،   ،2001
 ،2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77 – 13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 لي والبحث العممي،االذي يحدد صبلحيات وزير التعميـ الع
 والمتضمف إنشاء األقساـ المكونة لكمية عمـو الطبيعة ،2010جواف  24المؤرخ في  201القرار رقـ وبمقتضى  -
 والحياة وعموـ األرض والكوف بجامعة قالمة. 

 : يـقرر ما يأتـي
 

جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذي رقـ  39تطبيقا ألحكاـ المادة : المادة األولى
، المعدؿ والمتمـ، والمذكور أعبله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد 2003غشت سنة  23الموافق  1424

 القائمة االسمية ألعضاء مجمس كمية عموـ الطبيعة والحياة وعموـ األرض والكوف بجامعة قالمة.
الحياة وعموـ األرض والكوف بجامعة قالمة، تحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس كمية عموـ الطبيعة و : 2المادة 

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

 

 2015جانفي  28: حرر بالجزائر في
 البحث العمميوزير التعميم العالي و      

 دمحم مباركي األستاذ                                                                                        
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 بجامعة قالمة  قائمة أعضاء مجمس كمية عموم الطبيعة والحياة وعموم األرض والكون 
 

 الصفة       االسم و المقب
 عميد الكمية، رئيسا بف وراث جماؿ الديف

 العممي لمكميةرئيسة المجمس  بف جدو دليمة
 رئيسة قسـ البيولوجيا زرقيف كريمة
 رئيسة قسـ عمـو الطبيعة و الحياة درباؿ نورة

 رئيس قسـ البيئة وىندسة المحيط قصوري سمير
 مدير مخبر حوحمدي موسى
 مدير مخبر سمراوي بوجمعة
 ممثل منتخب عف األساتذة المساعديف عسياوي رياض 
 األساتذة المساعديف ممثل منتخب عف روابحية كماؿ
 التقنييف وعماؿ الخدماتمنتخب عف المستخدميف اإلدارييف و ممثل  لطرش عمار
 التقنييف وعماؿ الخدماتمنتخب عف المستخدميف اإلدارييف و ممثل  شاوش نصير

 ممثل منتخب عف الطمبة لقسـ البيولوجيا مساعدية عبد العزيز
 الحياةلقسـ عمـو الطبيعة و ب عف الطمبة ممثل منتخ معايزية طارؽ 

 ىندسة المحيطمنتخبة عف الطمبة لقسـ البيئة و  ممثمة حزاـ خولة
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يحدد القائمة االسمية، 2015جانفي  28فيمؤرخ  35رقم  قرار
 بجامعة بجاية كمية الطب ألعضاء مجمس 

 

 البحث العممي،عالي و إن وزير التعميم ال
والمتضػمف  ،2014مػاي سػنة  5الموافػق  1435رجػب عػاـ  5المػؤرخ فػي  154-14بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقػـ  -

 تعييف أعضاء الحكومة،
غشػػت سػػنة  23الموافػػق  1424جمػػادى الثانيػػة عػػاـ  24المػػؤرخ فػػي  279-03 رقػػـوبمقتضػػى المرسػػـو التنفيػػذي  -

 منو، 39و 37، الذي يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدؿ والمتمـ، السيما المادتاف 2003
 ، 1998سػػػػنة  يوليػػػػو 7الموافػػػػق  1419ربيػػػػع األوؿ  13 المػػػػؤرخ فػػػػي 218-98رقػػػػـ بمقتضػػػػى المرسػػػػـو التنفيػػػػذي و  -

 والمتضمف إنشاء جامعة بجاية، المعدؿ والمتمـ،  
 ،2013ينػاير سػنة  30الموافػق  1434ربيػع األوؿ عػاـ  18المؤرخ في  77 –13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 لي والبحث العممي،االذي يحدد صبلحيات وزير التعميـ الع
بجامعػة  والمتضػمف إنشػاء األقسػاـ المكونػة لكميػة الطػب ،2011 جػانفي 18المػؤرخ فػي  56القػرار رقػـ وبمقتضى  -

 بجاية.
 : يـقرر ما يأتـي
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عػػاـ  جمػػادى الثانيػػة 24المػػؤرخ فػػي  279-03مػػف المرسػػـو التنفيػػذي رقػػـ  39تطبيقػػا ألحكػػاـ المػػادة : المــادة األولــى
إلػػػى المػػػذكور أعػػػبله، ييػػػدؼ ىػػػذا القػػػرار ، المعػػػدؿ والمػػػتمـ، و 2003غشػػػت سػػػنة  23الموافػػػق  1424

 تحديد القائمة االسمية ألعضاء مجمس كمية الطب بجامعة بجاية.
 يذا القرار.بالقائمة االسمية ألعضاء مجمس كمية الطب بجامعة بجاية، في الجدوؿ الممحق  تحدد:  02المادة 
 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.: 03المادة 

 

 2015جانفي  28 :حرر بالجزائر في  
 البحث العمميوزير التعميم العالي و  
 دمحم مباركي األستاذ                                                                                  

________________________ 
   قائمة أعضاء مجمس كمية الطب بجامعة بجاية 

 الصفة االسم و المقب
 عميد الكمية، رئيسا طميبة سوىيل

 الطبممثل منتخب عف األساتذة لقسـ  لخضاري نور الديف 
 الطبممثل منتخب عف األساتذة لقسـ  نواصرية  بوبكر

 ممثل منتخب عف األساتذة المساعديف شباطي عمر
 ممثل منتخب عف األساتذة المساعديف ميدي ندير
التقنييف وعماؿ الخدماتمنتخب عف المستخدميف اإلدارييف و ممثل  مري كريـ  

 التقنييف وعماؿ الخدماتمنتخب عف المستخدميف اإلدارييف و ممثل  عباسي لعزيز
 ممثمة منتخبة عف الطمبة لقسـ الطب وىراني يسمينة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يتضمن تأىيل جامعة باجي مختار بعنابة ،2015 فيفري  01مؤرخ في  36قرار رقم 

 عمى شيادة الدكتوراه وتنظيم التأىيل الجامعي ومنحولمتكوين لمحصول 
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، يتعمق بتنظيـ جامعة عنابة وسيرىا، المعدؿ 1984غشت سنة  18المؤرخ في  214-98بمقتضى المرسوـ رقـ  -

 ،والمتمـ
 ،2014مايو سنة  5الموافق  1435رجب عاـ  5المؤرخ في  154-14وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 ،والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة
غشت سنة  17الموافق  1419ربيع الثاني عاـ  24المؤرخ في  254-98وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

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

غشت سنة  23الموافق  1424جمادى الثاني عاـ  24المؤرخ في  279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 ،، المحدد لممياـ والقواعد الخاصة بتنظيـ وسير الجامعة، المعدؿ والمتمـ2003
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 ،2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 ،الذي يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي

 

 يقرر ما يأتي:
 

غشت سنة  17المؤرخ في  254-98مف المرسوـ التنفيذي رقـ  113و 9تطبيقا إلحكاـ المادتيف  المـــادة األولــى:
جامعة باجي مختار بعنابة ، المعدؿ والمتمـ، والمذكور أعبله، ييدؼ ىذا القرار إلى تأىيل 1998

 لمتكويف لمحصوؿ عمى شيادة الدكتوراه وتنظيـ التأىيل الجامعي ومنحو،
 تحدد قائمة التخصصات المفتوحة لمتأىيل في ممحق ىذا القرار. :02المـــــادة 
مف تاريخ ( سنوات ابتداء 04يبقى تأىيل الممنوح بموجب ىذا القرار ساري المفعوؿ لمدة أربع ) :03المــــــادة 

 17المؤرخ في  254-98مف المرسوـ التنفيذي رقـ  115و 12إمضائو مع التقيد بأحكاـ المادتيف 
 المذكور أعبله.  ،1998غشت سنة 

جامعة باجي مختار بعنابة، كل فيما يخصو،  يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير :04المـــادة 
 في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.بتنفيذ ىذا القرار الذي سينشر 

 

 2015 فيفري  01 :حرر بالجزائر في
 البحث العمميوزير التعميم العالي و  

 دمحم مباركي األستاذ                                                                                                     
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يحدد قائمة التخصصات المفتوحة لمتأىيل ،2015فيفري  01مؤرخ في  36ممحق بالقرار رقم 
 بجامعة باجي مختار بعنابة لمتكوين لمحصول عمى شيادة الدكتوراه وتنظيم التأىيل الجامعي ومنحو  
 اليندسة المعمارية، -
 اإللكتروتقني. -

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يتضمن تأىيل جامعة عبد الرحمان ميرة ببجاية ،2015 فيفري  01مؤرخ في  37قرار رقم 

 لمتكوين لمحصول عمى شيادة الدكتوراه وتنظيم التأىيل الجامعي ومنحو
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 ،2014مايو سنة  5الموافق  1435رجب عاـ  5المؤرخ في  154-14الرئاسي رقـ وبمقتضى المرسوـ  -

 والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
، 1998يوليو سنة  07الموافق  1419ربيع األوؿ عاـ  13المؤرخ في  218-98وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 ، المعدؿ،والمتضمف إنشاء جامعة بجاية
غشت سنة  17الموافق  1419ربيع الثاني عاـ  24المؤرخ في  254-98 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ -

، المتعمق بالتكويف في الدكتوراه وما بعد التدرج المتخصص والتأىيل الجامعي، المعدؿ والمتمـ، السيما 1998
 منو، 113و 9المادتيف 
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غشت سنة  23الموافق  1424جمادى الثاني عاـ  24المؤرخ في  279-03التنفيذي رقـ وبمقتضى المرسوـ  -
 وسير الجامعة، المعدؿ والمتمـ،يـ المحدد لممياـ والقواعد الخاصة بتنظ ،2003

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

 

 :يقرر ما يأتي
 

غشت سنة  17المؤرخ في  254-98مف المرسوـ التنفيذي رقـ  113و 9المادتيف تطبيقا إلحكاـ : المادة األولى
، المعدؿ والمتمـ، والمذكور أعبله، ييدؼ ىذا القرار إلى تأىيل جامعة عبد الرحماف ميرة 1998

 ببجاية لمتكويف لمحصوؿ عمى شيادة الدكتوراه وتنظيـ التأىيل الجامعي ومنحو،
 تأىيل في ممحق ىذا القرار.تحدد قائمة التخصصات المفتوحة لم: 02المــادة 
( سنوات ابتداء مف تاريخ 04القرار ساري المفعوؿ لمدة أربع )يبقى تأىيل الممنوح بموجب ىذا  :03المـــادة 

غشت  17المؤرخ في  254-98مف المرسوـ التنفيذي رقـ  115و 12إمضائو مع التقيد بأحكاـ المادتيف 
  المذكور أعبله. 1998سنة 

جامعة عبد الرحماف ميرة ببجاية، كل فيما يخصو،  يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير :04 المــادة
 بتنفيذ ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

 

 2015 فيفري  01 :حرر بالجزائر في
 البحث العمميوزير التعميم العالي و  

 دمحم مباركي األستاذ                                                                                                    
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يحدد قائمة التخصصات المفتوحة لمتأىيل ،2015فيفري  01مؤرخ في  37ممحق بالقرار رقم 
 لمتكوين لمحصول عمى شيادة الدكتوراه وتنظيم التأىيل الجامعي ومنحو  بجامعة عبد الرحمان ميرة ببجاية

 

 حقوؽ. -
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 القائمة االسمية ألعضاء يحدد ،2015فيفري  01مؤرخ في  38قرار رقم 
 لممدرسة التحضيرية في عموم الطبيعة والحياة بالجزائر المجمس العممي

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 ،2014مايو سنة  5 الموافق 1435رجب عاـ  5 المؤرخ في 154-14بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ   -

 ،والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة
ديسمبر سنة  29الموافق  1426ذي القعدة عاـ  27المؤرخ في  500-05وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 ،منو 10الذي يحدد مياـ المدرسة خارج الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، والسيما المادة  ،2005
والمتضمف إنشاء المدرسة  ،2009جانفي سنة  20المؤرخ في  21-09وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 ،التحضيرية في عمـو الطبيعة والحياة بالجزائر
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، 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 ،الذي يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي

 27أعضاء المجمس العممي لممدرسة التحضيرية في عموـ الطبيعة والحياة بتاريخ  إنتخابوبناء عمى محضر  -
 .2014نوفمبر 

 :يقرر ما يأتي
 

غشت سنة  17المؤرخ في  254-98مف المرسوـ التنفيذي رقـ  21و 9تطبيقا إلحكاـ المادتيف :المــادة األولــى
 ،2005ديسمبر سنة  29الموافق  1426ذي القعدة عاـ  27فيالمؤرخ  500-05، المعدؿ والمتمـ1998

الذي يحدد مياـ المدرسة خارج الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، والمذكور أعبله، ييدؼ 
ىذا القرار إلى تحديد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لممدرسة التحضيرية في عموـ الطبيعة 

 اة بالجزائر.يوالح
القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لممدرسة التحضيرية في عموـ الطبيعة والحياة تحدد  :02 المــادة

 بالجزائر، بالجدوؿ الممحق بيذا القرار.
المدرسة التحضيرية في عموـ الطبيعة والحياة  يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير :03ادة ــالم

القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث  بالجزائر، كل فيما يخصو، بتنفيذ ىذا
 العممي.

 2015 فيفري  01 :حرر بالجزائر في                                                                                           
 البحث العمميالعالي و  وزير التعميم                                                                                            

     دمحم مباركي األستاذ                                                                                            
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يحدد القائمة االسمية ألعضاء، 2015فيفري  01مؤرخ في  38ممحق بالقرار رقم 
 ية في عموم الطبيعة والحياة بالجزائر.المجمس العممي لممدرسة التحضير 

 الصفة االسم والمقب
 مدير المدرسة، رئيس المجمس العممي بف ددوش باديس

 مديرة مساعدة مكمفة بالتكويف المتواصل والعبلقات الخارجية قندر رميمة
 ممثل عف األساتذة مف مصف األساتذية زواخ جماؿ الديف

 المساعديف قسـ " أ "ممثمة عف األساتذة  زوايدية حناف
 أستاذ محاضر قسـ " أ " بالمدرسة الوطنية العميا لمفبلحة بف شعباف عثماف

 أستاطة مساعدة قسـ " أ " بالمدرسة الوطنية العميا لمبيطرة زوامبي أمينة
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ،2012أفريل 4المؤرخ في  142القرار رقم  يعدل، 2015فيفري  02في مؤرخ  39رقم قرار 
 البحث في البيوتكنولوجيا، المعدلقائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة مركز الالذي يحدد 

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي، 
والمتضػمف  ،2014مػايو سػنة  5الموافق  1435رجب عاـ  5المؤرخ في  154-14بمقتضى المرسـو الرئاسي رقـ  -

 تعييف أعضاء الحكومة،
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، 2007أكتػػػوبر سػػػنة  31الموافػػػق  1428شػػػواؿ عػػػاـ  19المػػػؤرخ فػػػي  338-07وبمقتضػػػى المرسػػػـو التنفيػػػذي رقػػػـ  -
 منو، 4إنشاء مركز لمبحث في البيوتكنولوجيا، السيما المادة  والمتضمف

 ،2011نوفمبر سنة  24الموافق  1432ذي الحجة عاـ  28المؤرخ في  396-11بمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ و  -
 منو.  13الذي يحّدد القانوف األساسي النموذجي لممؤسسة العمومية ذات الطابع العممي والتكنولوجي، ال سيما المادة 

، 2013ينػػاير سػػنة  30الموافػػق  1434ربيػػع األوؿ عػػاـ  18المػػؤرخ فػػي  77-13وبمقتضػػى المرسػػـو التنفيػػذي رقػػـ  -
 الذي يحدد صبلحيات وزير التعميـ العمي والبحث العممي،

، الػذي يحػدد القائمػة االسػمية ألعضػاء مجمػس إدارة مركػز 2012أفريػل  4المؤرخ فػي  142وبمقتضى القرار رقـ  - 
 مبحث في البيوتكنولوجيا، المعدؿ.   ل

 :ما يأتي ررــقـــي
 

، المعدؿ والمػذكور أعػبله وتحػرر 2012أفريل  4المؤرخ في  142: تعدؿ المادة األولى مف القرار رقـ ادة األولىــمــال
 كما يأتي:

 تغيير(..............................: ..........................)بدون " المادة األولى
 كما يمي:كز لمبحث في البيوتكنولوجيا، تحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة مر 

 : بالنسبة لممثمي مؤسسات الدولة
 السيد قازد حساف، ممثل وزير التعميـ العالي والبحث العممي، رئيسا، -
 مكمف بالمالية،السيد ببلرة عبد الحفيظ، ممثبل عف الوزير ال -
 السيد بموشراني دمحم األميف، ممثبل عف وزير الدفاع الوطني، -
 السيد الباي عبد الرحماف، ممثبل عف الوزير المكمف بالداخمية والجماعات المحمية، -
 السيد بوزيدي أحمد، ممثبل عف الوزير المكمف بالطاقة، -
صبلح المستشفيات،السيد عساسي عزوز، ممثبل عف الوزير المكمف بالصحة  -  والسكاف وا 
 السيد بف بمقاسـ عبد القادر، ممثبل عف الوزير المكمف بالفبلحة والتنمية الريفية، -
 السيد رجييمي سمير، ممثبل عف الوزيرة المكمفة بالتييئة العمرانية والبيئة، -
 السيد بوصبيع حسيف، ممثبل عف الوزير المكمف بالصيد البحري والموارد الصيدية. -

 :بالنسبة لممديرية العامة لمبحث العممي والتطوير التكنولوجي
 السيد مفجخ عيسى". -

 "( والباقي بدون تغيير)

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

           2015فيفري  : 02حرر بالجزائر في                                                                             
 البحث العمميوزير التعميم العالي و                                                                          

 دمحم مباركي األستاذ                                                                 
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 البحث في البيوتكنولوجيا مركز  إدارة ممحق لقائمة أعضاء مجمس
 

 الميمة بالقطاع االسم و المقب
مدير الصحة والسكاف لوالية قسنطينة، ممثل الوزير المكمف بالصحة والسكاف  عساسي عزوز

صبلح المستشفيات.  وا 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يحدد القائمة االسمية ،2015 فيفري  03مؤرخ في  40قرار رقم 

 التكنولوجيات المتطورةمركز تنمية  ألعضاء مجمس إدارة
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 إنشاء والمتضمف، 1988مارس سنة  22 الموافق 1408 عاـ شعباف 4في  المؤرخ 61-88 رقـ المرسوـ بمقتضى -

 ،منو 5 المادة والسيما، والمتمـ المعدؿ، المتطورة التكنولوجيات تنمية مركز
 والمتضمف ،2014 سنة مايو 5 الموافق 1435 عاـ رجب 5 في المؤرخ 154-14 رقـ الرئاسي المرسوـ وبمقتضى  -

 ،الحكومة أعضاء تعييف
 ،2011 سنة نوفمبر 24 الموافق 1435 عاـ الحجة ذي 28 في المؤرخ 396-11 رقـ التنفيذي المرسـو وبمقتضى -

 ،منو 13 المادة والسيما، والتكنولوجي العممي الطابع ذات العمومية لممؤسسة النموذجي األساسي القانوف  يحدد والذي
الذي  ،2013 سنة يناير 30 الموافق 1434 عاـ األوؿ ربيع 18 في المؤرخ 77-13 رقـ التنفيذي المرسـو وبمقتضى -

 ير التعميـ العالي والبحث العممي،يحدد صبلحيات وز 
 

 يقرر ما يأتي:
 

 1435 عاـ الحجة ذي 28 في المؤرخ 396-11 رقـ التنفيذي المرسـو مف 13 المادة إلحكاـ تطبيقا ى:ــادة األولـــالم
 مركز إدارة مجمس ألعضاء االسمية القائمة تحدد، أعبله والمذكور ،2011 سنة نوفمبر 24 الموافق

 تنمية التكنولوجيات المتطورة، كما يمي:
 بالنسبة لممثمي مؤسسات الدولة:

 العالي والبحث العممي، رئيسا،السيد حمولي جميل، ممثل وزير التعميـ  -
 السيدة أبركاف مميكة، ممثمة عف الوزير المكمف بالمالية، -
 السيد بموشراني دمحم األميف، ممثل عف وزير الدفاع الوطني، -
 ر المكمف بالبريد وتكنولوجيات اإلعبلـ واالتصاؿ،، ممثل عف الوزيالسيد حسيني حاتـ -
 الوزير المكمف بالصناعة والمناجـ،السيد بوديسة كماؿ، ممثل عف  -
 السيد ريابي زاكي زىير، ممثل عف الوزير المكمف بالتكويف والتعميـ المينييف، -
 السيدة عويمر عاتيقة، ممثمة عف المؤسسة الوطنية لنقل المحروقات وتسويقيا، -
 السيد حمواف حسيف، ممثل عف اتصاالت الجزائر. -

 :العممي والتطوير التكنولوجيبالنسبة لممديرية العامة لمبحث 
 السيد بمبشير حساف. -
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 بالنسبة لمشخصيات الممثمة لقطاعات النشاط:
 السيد زروؽ جماؿ الديف، -
 السيد بعداش نجيب. -

 بالنسبة لمستخدمي دعم البحث:
 السيد عبدلي دمحم. -

 األعضاء اآلخرين:
 تقزوت سمير / مدير المركز، السيد -
 الطاىر / رئيس المجمس العممي،السيد بمعروسي محند  -
 السيد دماغ نصر الديف / مدير وحدة البحث، -
 السيد زقادي عمور / مدير وحدة بحث. -

 ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. ينشر: 20 ادةـــالم
  

  2015فيفري  03:حرر بالجزائر في                                                                                   
     وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                     

 دمحم مباركي األستاذ                                                                    
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 مركز تنمية التكنولوجيات المتطورة ممحق لقائمة أعضاء مجمس إدارة

 القطاع اإلسم والمقب

 حمولي جميل
والشراكة بالمديرية العامة لمبحث العممي والتطوير مدير فرعي لمتطوير التكنولوجي 

 التكنولوجي، ممثل الوزير المكمف بالتعميـ العالي والبحث العممي،

مراقب مالي لدى وزارة التعميـ العالي والبحث العممي، ممثمة عف الوزير المكمف  أبركاش مميكة 
 بالمالية، 

 الوطني، ممثل عف وزير الدفاع الوطني،عقيد بوزارة الدفاع  بموشراني دمحم األميف

رئيس قسـ إدارة المشاريع بوزارة البريد وتكنولوجيات اإلعبلـ واالتصاؿ ممثل الوزير  حسيني حاتـ
 المكمف البريد وتكنولوجيات اإلعبلـ واالتصاؿ،

 بوديسة كماؿ
المكمف رئيس  الدراسات بقسـ اإلبتكار بوزارة الصناعة والمناجـ، ممثل عف الوزير 

 بالصناعة والمناجـ،

 ريابي زاكي زىير
نائب مدير لمتنظيـ والتنشيط والمتابعة البيداغوجية بوزارة التكويف والتعميـ المينييف، 

 ممثل عف الوزير المكمف بالتكويف والتعميـ المينييف،

 عويمر عاتيقة
ممثمة عف المؤسسة رئيسة القسـ التقني بمصمحة التكنولوجيا والتنمية بوزارة الطاقة، 

 الوطنية لنقل المحروقات وتسويقيا،

 حمواف حسيف
مدير الدراسات بوزارة البريد وتكنولوجيات اإلعبلـ واالتصاؿ، ممثل عف اتصاالت  

 الجزائر.
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 قائمة اإلسمية اليحدد ، 2015فيفري  02مؤرخ في  41رقم قرار 
 تنمية التكنولوجيات المتطورةمجمس العممي لمركز الألعضاء 

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي، 
، والمتضمف 1988مارس سنة  22الموافق  1408شعباف عاـ  4المؤرخ في  61-88بمقتضى المرسوـ رقـ  -

 إنشاء مركز تنمية التكنولوجيات المتطورة، المعدؿ والمتمـ،
 ،2014مايو سنة  5الموافق  1435رجب عاـ  5المؤرخ في  154-14وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
نوفمبر سنة  24الموافق  1432ذي الحجة عاـ  28المؤرخ في  396-11بمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ و  -

ذات الطابع العممي والتكنولوجي، ال سيما   الذي يحّدد القانوف األساسي النموذجي لممؤسسة العمومية ،2011
 منو،  21المادة 

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

 يـــقـــرر ما يأتي:
 

 1432ذي الحجة عاـ  28المؤرخ في  396-11مف المرسوـ التنفيذي رقـ  21تطبيقا ألحكاـ المادة : المادة األولى
تحدد القائمة اإلسمية ألعضاء المجمس العممي والمذكور أعبله،  ،2011نوفمبر سنة  24الموافق 

 كما يمي:مركز تنمية التكنولوجيات المتطورة، ل
 :بالنسبة لباحثي المركز

 رئيسا، ،بمعروسي محند الطاىر -
 عبد الحميد، خمفاوي  -
 بمحوسيف محمود، -
 فريد، غانـ -
 عمارة الياشمي، -
 ازواوي وىيبة، -
 جميمة، دوماز -
 مساسي سميرة، -
 إسما. أكمي -

 :بالنسبة لمباحثين الخارجين عن المركز
 عاشور نوارة،  -
 دياؼ مجيد،  -
 عبد الرزاؽ، قسوـ  -
 مرىوف فرحات  -

 :بالنسبة لمباحثين الوطنيين المقيمين بالخارج
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 برماؽ أميف، -
 دنيدني طيب، -
 الوي طاىر، -
 كماؿ،  يوسف تومي -
 .شرياط دمحم -

 : األعضاء بحكم القانون 
 تقزوت سمير / مدير المركز،   -
 دماغ نصر الديف/ مدير وحدة بحث،  -
 زقادي عمور/ مدير وحدة بحث،  -

 نشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.ي :2ادة ــمــال
  

           2015فيفري  02: حرر بالجزائر في                                                                                          
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                          

 دمحم مباركي األستاذ                                                                                 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ،2013نوفمبر  18المؤرخ في  894يعدل القرار رقم ، 2015فيفري  02مؤرخ في  42رقم قرارر 
 الوطنية العميا لالحصاء واالقتصاد التطبيقي الذي يحدد القائمة االسمية العضاء مجمس إدارة المدرسة

        

  البحث العممي،إن وزير التعميم العالي و 
، والمتضػمف 2014مايوسػنة 5الموافػق  1435رجػب عػاـ  5المػؤرخ فػي  154-14بمقتضى المرسػوـ الرئاسػي رقػـ  -

 تعييف أعضاء الحكومة،
 ،2005ديسػمبر سػنة  29الموافق  1426ذي القعدة عاـ  27المؤرخ في  500-05بمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

 ،منو 10 الذي يحدد مياـ المدرسة خارج الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، السيما المادة
، 2008يوليػػػػو سػػػػنة  14الموافػػػق  1429 عػػػػاـرجػػػػب  11المػػػػؤرخ فػػػي  222-08بمقتضػػػى المرسػػػػـو التنفيػػػذي رقػػػػـ  -
 المتضمف تحويل المعيد الوطني لمتخطيط واالحصاء إلى مدرسة خارج الجامعة،و 
، 2013ينػػاير سػػنة  30 الموافػػق 1434 ربيػػع األوؿ عػػاـ 22 المػػؤرخ فػػي 77-13بمقتضػػى المرسػػـو التنفيػػذي رقػػـ  -
 يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،الذي
والمتضػػمف  ،2013نػػوفمبر سػػنة  9الموافػػق  1435محػػـر  5المػػؤرخ فػػي  370-13بمقتضػػى المرسػػـو التنفيػػذي رقػػـ -

 ،نقل مقر المدرسة الوطنية العميا لبلحصاء واالقتصاد التطبيقي
الذي يحدد القائمػة االسػمية العضػاء مجمػس إدارة  ،2013نوفمبر سنة  18المؤرخ في  894وبمقتضى القرار رقـ  -

 المدرسة الوطنية العميا لبلحصاء واالقتصاد التطبيقي.
 

  :يقـــــــــرر ما ياتي 
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ـــمــال ، والمػػذكور أعػػبله كمػػا ىػػو 2013نػػوفمبر سػػنة  18المػػؤرخ فػػي  894يعػػدؿ جػػدوؿ الممحػػق بػػالقرار  :األولــى ادةـ
 محدد في الجدوؿ الممحق بيذا القرار.

 .والبحث العممي ينشر ىذا القرار في النشرة الرسػمية لمتعميـ العالي :02ادة ــمـــال
 

           2015فيفري  02: حرر بالجزائر في                                                        
 البحث العمميوزير التعميم العالي و                                                                                            

 دمحم مباركي األستاذ                                                                                     
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 قائمة اعضاءمجمس إدارة المدرسة الوطنية العميا لإلحصاء واالقتصاد التطبيقي
 االعضاء المعينون  -1

 القطاع الصفة والمقباالسم 
 ممثل الوزير المكمف بالتعميـ العالي والبحث العممي، رئيس زرارقة لطفي -
 ممثمة الوزير المكمف بالمالية عضو مبربش ظريفة -
 ممثمة الوزيرة المكمفة بالتربية الوطنية عضو حازي نسيمة -
 المينييفممثل الوزير المكمف بالتكويف والتعميـ  عضو بعوشي نور الديف -
 ممثل السمطة المكمفة بالوظيفة العمومية واالصبلح االداري  عضو لوز رزقية -
 ممثل الوزير المكمف بالصناعة والمناجـ عضو شريفي عمر -
 ممثل الوزير المكمف بالداخمية والجماعات المحمية عضو بف عيجة نور الديف -
 ممثل الديواف الوطني لبلحصاء عضو زيدوني حميد -

 

 " ....................................(والباقي بدون تغيير)...................................
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يحدد الذي ،2013فيفري  27المؤرخ في  115يعدل القرار رقم ، 2015فيفري  02مؤرخ في  43رقم قرار 
 المدرسة الوطنية العميا لعموم البحر وتييئة الساحل، المعدل القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
والمتضمف  ،2014مايو سنة  5الموافق  1435رجب عاـ  5المؤرخ في  154-14بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 تعييف أعضاء الحكومة؛
ديسمبر سنة  29الموافق  1426ذي القعدة عاـ  27المؤرخ في  500-05وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 منو؛ 10الذي يحدد مياـ المدرسة خارج الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، السيما المادة  ،2005
 ،2008يوليو سنة  14الموافق  1429رجب عاـ  11المؤرخ في  221-08وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 والمتضمف تحويل المعيد الوطني لعمـو البحر وتييئة السواحل إلى مدرسة خارج الجامعة؛
 ،2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 الذي يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي؛
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الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة  ،2013فيفري سنة  27المؤرخ في  115وبمقتضى القرار رقـ  -
 المدرسة الوطنية العميا لعمـو البحر وتييئة الساحل، المعدؿ.

 

 :ما يأتي ررــقــي
 

، المعدؿ، والمذكور أعبله، 2013فيفري سنة  27المؤرخ في  115يعدؿ الجدوؿ الممحق بالقرار رقـ  :األولىالمادة 
 كما ىو محدد في الجدوؿ الممحق بيذا القرار.

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

           2015فيفري  02: حرر بالجزائر في                                                                                        
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                         

 دمحم مباركي األستاذ                                                                              
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 قائمة أعضاء مجمس إدارة المدرسة الوطنية العميا لعموم البحر وتييئة الساحل
 المعينون:األعضاء  -1

 

 القطاع الصفة اإلسم والمقب
 ممثل الوزير المكمف بالتعميـ العالي والبحث العممي، رئيس سيف منصوراجوادي ي -
 ممثمة الوزير بالمالية،  عضو مبربش ظريفة -
 ممثمة الوزيرة المكمفة بالتربية الوطنية، عضو حازي نسيمة -
 بالتكويف والتعميـ المينييف،ممثل الوزير المكمف  عضو عقاد ارزقي -
 ممثل السمطة المكمفة بالوظيفة العمومية واإلصبلح اإلداري، عضو بف ساسي قدور -
 ممثل الوزير الدفاع الوطني، عضو امينة لوناس -
 ممثل الوزير المكمف بالداخمية والجماعات المحمية، عضو عولمي ىاروف  -
صبلح المستشفيات،ممثمة الوزير المكمف  عضو زايدي لطيفة -  بالصحة والسكاف وا 
 ممثل الوزير المكمف بالطاقة، عضو  مجاىد عبد الرحماف -
 ممثل الوزير المكمف بالموارد المائية، عضو ايت عمارة احسف -
 ممثل الوزير المكمف بالتييئة العمرانية والبيئة، عضو ناتش سميرة -
 بالنقل،ممثل الوزير المكمف  عضو قميل جيبللي -
 ممثل الوزير المكمف بالصناعة والمناجـ، عضو عمواف دمحم -
 ممثل الوزير المكمف بالصيد البحري والموارد الصيدية. عضو قادري العربي -

 

 " ........................................(والباقي بدون تغيير ).................................
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الذي يحدد 2012ماي  31المؤرخ في  201يعدل القرار رقم ، 2015فيفري  03فيالمؤرخ  44رقم قرار 
 العموم والتكنولوجيا ىواري بومدين، المعدل القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة جامعة

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
والمتضمف  ،2014مايو سنة  5الموافق  1435رجب عاـ  5المؤرخ في  154-14بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 تعييف أعضاء الحكومة؛
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والمتعمق  ،1984غشت سنة  18الموافق 1404ذي القعدة عاـ  21المؤرخ في210-84بمقتضى المرسوـ رقـ -
 منو، 3معموـ والتكنولوجيا وسيرىا، المعدؿ المتمـ، السيما المادة ل ىواري بومديف بتنظيـ جامعة

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

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

، الذي يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس إدارة جامعة 2012ماي  31المؤرخ في  201وبمقتضى القرار رقـ  -
 .العموـ والتكنولوجيا ىواري بومديف، المعدؿ

 : يـقرر ما يأتـي
 

،المعدؿ، والمذكػور أعبله، كما ىو 2012ماي  31المػؤرخ في 201يعػدؿ الجدوؿ الممحق بالقرار رقـ : المادة األولى
 محدد في الجدوؿ الممحق بيذا القرار.

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

           2015فيفري  03: حرر بالجزائر في                                                                                       
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                      

 دمحم مباركي األستاذ                                                                            
 ىواري بومدين لعموم والتكنولوجياقائمة أعضاء مجمس إدارة جامعة ا

 :األعضاء المعينين -1
 القطاع الصفة االسم و المقب

 والبحث العممي  ممثل الوزير المكمف بالتعميـ العالي رئيس نصورمجوادي يسيف 
 ممثل الوزير المكمف بالمالية عضو آيت شعبلؿ خميفة
 ممثل الوزير المكمف بالتكويف والتعميـ المينييف عضو مسموح عصماف

 واإلصبلح اإلداري  ممثل السمطة المكمفة بالوظيفة العمومية عضو ياسف خير الديف
 بالتربية الوطنية  المكمفة ةممثل الوزير  عضو ميسـو عبد القادر 

 والتشغيل والضماف االجتماعي ممثل الوزير المكمف بالعمل عضو جغاـ الزوبير
 ممثل وزير الدفاع الوطني  عضو بوعصيدة يونس
صبلح المستشفيات  عضو فيالة عبد القادر  ممثل الوزير المكمف بالصحة والسكاف وا 
 بالبريد وتكنولوجيات اإلعبلـ واالتصاؿ ممثل الوزيرة المكمف عضو أوتمزابت رشيد

 بالسكف والعمراف والمدينة ممثل الوزير المكمف عضو دفوس بدر الديف
 بالصناعة والمناجـ   ممثل الوزير المكمف عضو أحمد زايد سالـ 
 بالطاقة  ممثل الوزير المكمف عضو  بمقاسـ معيوؼ

 باألشغاؿ العمومية ممثل الوزير المكمف عضو   رابحي دمحم عبد النور
 ممثل الوزير المكمف الفبلحة والتنمية الريفية والصيد البحري  عضو   لعبيدي حمداوي 
 ممثل الوزيرة المكمفة بالتييئة العمرانية والبيئة  عضو تباني مسعود
 الوزير المكمف بالصيد البحري والموارد الصيدية ةممثم عضو   زروقي ربيعة 
 الوالي ممثل عضو بولكنوف رشيد

 " .............................................(والباقي بدون تغيير)............................ 
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،2012فيفري  14المؤرخ في  45يعدل القرار رقم ، 2015فيفري  03مؤرخ في  45رقم قرار   
 بومرداس، المعدل. الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة جامعة

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
والمتضمف  ،2014مايو سنة  5الموافق  1435رجب عاـ  5المؤرخ في  154-14بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 تعييف أعضاء الحكومة،
 ،1998سػػػػنة يونيػػػػو  2الموافػػػػق  1419عػػػػاـ  صػػػػفر 7المػػػػؤرخ فػػػػي  189–98بمقتضػػػػى المرسػػػػـو التنفيػػػػذي رقػػػػـ و  -
 منو، 3إنشاء جامعة بومرداس، المعدؿ والمتمـ، ال سيما المادة المتضمف و 
غشػػت سػػنة  23الموافػػق  1424جمػػادى الثانيػػة عػػاـ  24المػػؤرخ فػػي  279-03وبمقتضػػى المرسػػـو التنفيػػذي رقػػـ  -

 منو، 12الذي يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدؿ والمتمـ، ال سيما المادة  ،2003
 ،2013ينػػاير سػػنة  30الموافػػق  1434ربيػػع األوؿ عػػاـ  18المػػؤرخ فػػي  77-13بمقتضػػى المرسػػـو التنفيػػذي رقػػـ و  -

 الذي يحدد صبلحيات وزير التعميـ العمي والبحث العممي،
الػذي يحػدد القائمػة اإلسػمية ألعضػاء مجمػس إدارة جامعػة  ،2012فيفػري  14المؤرخ في  45وبمقتضى القرار رقـ  -

 بومرداس، المعدؿ.
 : يـقرر ما يأتـي

والمػػذكور أعػبله، كمػا  ،، المعػدؿ2012فيفػري  14المػػؤرخ فػي  45يعػدؿ الجػدوؿ الممحق بالقرار رقػػـ : المادة األولى
 ىو محدد في الجدوؿ الممحق بيذا القرار.

 .والبحث العممي في النشرة الرسمية لمتعميـ العاليينشر ىذا القرار : 2المادة 
  2015فيفري   03 حرر بالجزائر في    

 البحث العمميوزير التعميم العالي و    
 دمحم مباركي األستاذ                                                                                       

 قائمة أعضاء مجمس إدارة جامعة بومرداس
 :     األعضاء المعينين -1

 

 القطاع الصفة االسم و المقب
 ممثل الوزير المكمف بالتعميـ العالي والبحث العممي رئيس بف تميس عبد الحكيـ -
 ممثل الوزير المكمف بالمالية عضو جرموف عبد الكريـ  -
 لتربية الوطنيةالمكمفة با ةالوزير  ةممثم عضو قايد صونية -
 ممثل الوزير المكمف بالتكويف والتعميـ المينييف عضو سعادنة صادؽ -
 ممثل الوزير المكمف بالعمل والتشغيل والضماف االجتماعي عضو بف عيدة مولود -
 واإلصبلح اإلداري  ممثل السمطة المكمفة بالوظيفة العمومية عضو عثامنة جماؿ -
 الدفاع الوطنيممثل وزير  عضو دواخة عبد الحق -
 حافظ األختاـ ممثمة الوزير المكمف بالعدؿ عضو خيار فوزية -
 ممثمة الوزير المكمف بالتجارة عضو عبابسة سامية -
 والمناجـ بالصناعةممثل الوزير المكمف  عضو حمادي مدني -
 ممثل الوزير المكمف بالطاقة  عضو  حاشد عمي -
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 ممثل الوزير المكمف بالفبلحة والتنمية الريفية عضو خروبي دمحم -
 بالبريد وتكنولوجيات اإلعبلـ واالتصاؿ ممثل الوزير المكمف عضو  أوتمزابت رشيد -
 الوالي ممثل عضو لونيس عبد المجي -

 

 " ....................................(والباقي بدون تغيير)...........................
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ،2012مارس  19المؤرخ في  71يعدل ويتمم القرار رقم  ،2015فيفري  03مؤرخ في  46رقم قرار 
 وىران لمعموم والتكنولوجيا، المعدل يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة جامعة الذي

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
والمتعمػق  ،1984غشػت سػنة  18الموافػق  1404ذي القعدة عػاـ  21في المؤرخ 212 -84 بمقتضى المرسوـ رقـ -

 منو، 3، المعدؿ والمتمـ، السيما المادة وسيرىا بتنظيـ جامعة وىراف لمعمـو والتكنولوجيا
، 2014مػػػػايو سػػػػنة  5المػػػػػوافق  1435رجػػػػب عػػػػاـ  5المػػػػؤرخ فػػػػي  154 -14بمقتضػػػػى المرسػػػػـو الرئاسػػػػي رقػػػػـ  -

 والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
غشػػت سػػنة  23الموافػػق  1424جمػػادى الثانيػػة عػػاـ  24المػػؤرخ فػػي  279-03وبمقتضػػى المرسػػـو التنفيػػذي رقػػـ  -

 منو، 12الذي يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدؿ والمتمـ، ال سيما المادة  ،2003
 ،2013ينػاير سػنة  30الموافػق  1434ربيػع األوؿ عػاـ  18المػؤرخ فػي  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيػذي رقػـ  -

 الذي يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
الػػػػػذي يحػػػػػدد القائمػػػػػة االسػػػػػمية ألعضػػػػػاء مجمػػػػػس إدارة  ،2012مػػػػػارس  19المػػػػػؤرخ فػػػػػي  71وبمقتضػػػػػى القػػػػػرار  -

 وىراف لمعمـو والتكنولوجيا، المعدؿ. جامعة
 :ما يأتي ررـــــقـــي

 

، المعػػدؿ والمذكػػػػور 2012مػػػارس  19المػػػػؤرخ فػػي  71يعػػػػدؿ ويػػتمـ الجػػػدوؿ الممحػػق بػػػالقرار رقػػـ : ادة األولـــىـــــمــال
 أعبله، كما ىو محدد في الجدوؿ الممحق بيذا القرار.

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

           2015فيفري  02: حرر بالجزائر في
 البحث العمميو وزير التعميم العالي    

 دمحم مباركي األستاذ                                                                                         
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 التكنولوجيا لمعموم و قائمة أعضاء مجمس إدارة جامعة وىران 

 األعضاء المعينين: -1
 

 القطاع الصفة االسم والمقب
 والبحث العممي ممثل الوزير المكمف بالتعميـ العالي رئيس غوالي نور الديف -
 ممثل الوزير المكمف بالمالية عضو صغير دمحم -
 الوطنيممثل وزير الدفاع  عضو بوكرع الشيخ -
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 ممثمة الوزير المكمف بالتكويف والتعميـ المينييف عضو سحولي فاطمة الزىراء -
 ممثمة السمطة المكمفة بالوظيفة العمومية واإلصبلح اإلداري  عضو تابتي قمرة -
 بالتربية الوطنية  ممثل الوزيرة المكمفة عضو قديري مراد -
 والتشغيل والضماف االجتماعي ممثل الوزير المكمف بالعمل عضو بف شوية أحمد -
 ممثل الوزير المكمف بالشباب والرياضة عضو غربي بدر الديف -
 بالبريد وتكنولوجيات اإلعبلـ واالتصاؿ ممثل الوزير المكمف عضو تمار عبد القادر  -
 بالسكف والعمراف والمدينة ممثمة الوزير المكمف عضو بممقداد جميمة -
 بالصناعة والمناجـ المكمفممثمة الوزير  عضو برقيقة صباح -
 بالطاقة  ممثل الوزير المكمف عضو كريـ عبد الحميد -
 باألشغاؿ العمومية ممثل الوزير المكمف عضو واضح أحمد -
 الوالي. ممثل عضو صيودة عبد الحق -

 

 " ........................................... (والباقي بدون تغيير)................................ 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 لمعموم والتكنولوجياممحق قائمة أعضاء مجمس إدارة جامعة وىران 

 

 القطاع اإلسم والمقب
 وىراف، ممثل الوزيرة المكمفة بالتربية الوطنيةمدير التربية لوالية  مراد قديري  -
 مديرة األشغاؿ العمومية لوالية وىراف، ممثمة الوزير المكمف باألشغاؿ العمومية بممقداد جميمة -
 مدير التجييزات العمومية لوالية وىراف،ممثل الوزير المكمف بالسكف والعمراف والمدينة واضح أحمد -

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يتضمن إنشاء وتشكيل لجنة ،2015فيفري  03قرار مؤرخ في 
 -القطب -لدى مديرية الخدمات الجامعية المسيمة الخدمات االجتماعية

 

 البحث العممي،إن وزير التعميم العالي و 
المتضمف و ، 2006سنة  يوليو 15الموافق  1427جمادى الثانية عاـ  19 المؤرخ في 03-06بمقتضى األمر رقـ -

 القانوف األساسي العاـ لموظيفة العمومية،
 الذي يحدد، 1982سنة  وماي 15 الموافق 1402رجب عاـ  21 المؤرخ في 179-82بمقتضى المرسوـ رقـ -

 المتمـ، محتوى الخدمات اإلجتماعية وكيفية تمويميا،
المتعمق و ، 1982سبتمبر سنة  11 الموافق 1402ذي القعدة عاـ  23 المؤرخ في 303-82بمقتضى المرسوـ رقـ -

 بتسييػر الخدمات اإلجتماعية،
، 2014مايو سنة  5المػوافق  1435رجب عاـ  5المؤرخ في  154 -14بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
 ،2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

 الذي يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
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 ،1995مارس سنة  22 الموافق 1415شواؿ عاـ  21 المؤرخ في 84-95التنفيذي رقـ بمقتضى المرسوـو  -
 ،المعدؿ والمتمـ ،وطني لمخدمات الجامعية وتنظيمو وعمموالديواف الالمتضمف إنشاء 

المتضمف إنشاء مديريات لخدمات  ،2004ديسمبر سنة  22بمقتضى القرار الوزاري المشترؾ المؤرخ في و  -
 المعدؿ والمتمـ، مقرىا وقائمة االقامات الجامعية التابعة ليا ومشتمبلتيا، الجامعية وتحديد

المتضمف تزكية أعضاء لجنة الخدمات االجتماعية مف  ،2014ديسمبر سنة  22لممحضر المؤرخ في نظرا   -
 القطب،ج( لئلقامات الجامعية لمديرية الخدمات الجامعية المسيمة .ع.ع.)إ طرؼ ممثمي الفروع النقابية

، المتضمف تنصيب أعضاء لجنة الخدمات االجتماعية 2014ديسمبر سنة  23لممحضر المؤرخ في نظرا  -
 ،-القطب–لمديرية الخدمات الجامعية المسيمة 

 :ما يأتي ررـــقــي 
 

 . -القطب-تنشأ تشكيمة لجنة الخدمات االجتماعية لدى مديرية الخدمات الجامعية المسيمة :مـادة األولىــال
 تتشكل لجنة الخدمات االجتماعية مف األعضاء اآلتية أسماؤىـ: :02ـادة ــمــال
 األعضاء الدائمون:       

 معيوؼ ببلؿ، –03 بف المداني اليادي،         –02 نش نور الديف،             –01
 بميح رضواف، -06 بوزيدي عبد الحفيظ،        –05 بوغرارة دمحم،              –04
   دمحم شيكوش  خالد، -07

 

 األعضاء اإلضافيون :       
 لجمط نور الديف،-03 شريف الجمعي،         –02 بوضياؼ عبد القادر،          –01

( سنوات ابتداء مف تاريخ تنصيب المجنة والذي ال يكوف سابقا 03تسري عيدة ىذه المجنة لمدة ثبلث ) :03ـادة مال
 .اتنتخابلتاريخ إعبلف نتائج اإل

كمف مديرة الخدمات الجامعية لمسيمة القطب، بتنفيذ ىذا القرار، الذي سينشر في النشرة الرسمية ت :04المادة 
 التعميـ العالي والبحث العممي.

   2015 فيفري  03 :حرر بالجزائر في                                                                                           
 ع/ وزير و بتفويض منو                                                                                                            

 رية        مدير الموارد البش                                                                                                 
 إمضاء أمير قاسم داودي                                                                                               

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ،2012جوان  2المؤرخ في  207، يتضمن  تعديل القرار رقم 2015فيفري  03مؤرخ  في  47رقم  قرار

 المتضمن حل مخبر البحث بعنوان "أنثروبولوجيا الصحة" وتحويمو إلى وحدة بحث فيو 
 لدى جامعة وىران "العموم اإلجتماعية والصحة"

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، والمتضمف 1998غشت سنة  22الموافق  1419ربيع الثاني عاـ  29المؤرخ في  11-98القانوف رقـ  بمقتضى -

 ، المعدؿ والمتمـ،2002-1998حوؿ البحث العممي والتطوير التكنولوجي  القانوف التوجييي والبرنامج الخماسي
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، والمتضمف 1999أبريل سنة  4الموافق  1419ذي الحجة عاـ  18المؤرخ في   05-99القانوف رقـ  وبمقتضى -
 العالي، المعدؿ والمتمـ، القانوف التوجييي لمتعميـ

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

، 2014ماي سنة   05الموافق   1435رجب عاـ  05المؤرخ في  154-14وبمقتضى المرسـو الرئاسي رقـ  -
 ف تعييف أعضاء الحكومة،والمتضم

، 1999أكتوبر سنة  31الموافق   1420رجب عاـ  21المؤرخ في  99-234وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 الذي يحدد تنظيـ المجاف القطاعية الدائمة لمبحث العممي والتطوير التكنولوجي وسيرىا،

، 1999أكتوبر سنة  31الموافق   1420 رجب عاـ 21المؤرخ في  99-244وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 الذي يحدد قواعد إنشاء مخبر البحث وتنظيمو وسيره،

، 1999نوفمبر سنة  16الموافق   1420 شعباف عاـ 8المؤرخ في  99-257وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 وحدات البحث وتنظيميا وسيرىا،الذي يحدد كيفيات إنشاء 

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

، الذي 2013جانفي  30الموافق  1434عاـ ربيع األوؿ 18المؤرخ في  13-77المرسـو التنفيذي رقـوبمقتضى  -
 يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،

، 2014سبتمبر  22الموافق  1435عاـ ذو القعدة 27المؤرخ في  14-261المرسوـ التنفيذي رقـوبمقتضى  -
 ،2المتضمف إنشاء جامعة وىراف و 
المتضمف إنشاء مخابر بحث لدى بعض مؤسسات ، و 2001فيفري  05المؤرخ في  42وبمقتضى القرار رقـ  -

 التعميـ العالي، المعدؿ،
المتضمف حل مخبر البحث بعنواف"أنتروبولوجيا و  ،2012جواف سنة  02المؤرخ في  207وبمقتضى القرار رقـ  -

 ة بحث في العمـو اإلجتماعية والصحة، لدى جامعة وىراف،الصحة" وتحويمو إلى وحد
شير ديسمبر وبناء عمى رأي المجنة القطاعية الدائمة لمبحث العممي والتطوير التكنولوجي خبلؿ دورتيا المنعقدة -

 .2011سنة
 :ما يأتيــــرر ــقــيـــ

 

، المذكور أعبله، وتحرر 2012جواف  02المؤرخ في  207تعدؿ المادة األولى مف القرار رقـ  :المادة األولى
 كمايمي:

الموافق  1420شعباف عاـ  8المؤرخ في  257-99مف المرسـو التنفيذي رقـ  9"المادة األولى: طبقا ألحكاـ المادة 
 وحدة بحث في العمـو اإلجتماعية والصحة".  2، والمذكور أعبله، تنشأ لدى جامعة وىراف 1999نوفمبر سنة  16

 ............................. )والباقي بدون تغيير( ..........................
 

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

                                                                          

 2015فيفري   03 حرر بالجزائر في
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 يدمحم مبارك األستاذ
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 ، 2014جويمية سنة  20المؤرخ في  547يعدل القرار رقم  ،2015فيفري  3مؤرخ في  50رقم قرار  
 المتضمن إنشاء مخابر بحث ضمن بعض مؤسسات التعميم العالي

 

 العممي، إن وزير التعميم العالي والبحث
، 2014سنة  وماي 05الموافق  1435رجب عاـ  05المؤرخ في  154-14بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -
 المتضمف تعييف أعضاء الحكومة،و 
، الذي 1999أكتوبر سنة  31الموافق  1420رجب عاـ  21المؤرخ في  243-99وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 لمبحث العممي والتطوير التكنولوجي وسيرىا،يحدد تنظيـ المجاف القطاعية الدائمة 
، الذي 1999أكتوبر سنة  31الموافق  1420رجب عاـ  21المؤرخ في  244-99وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 منو،  7يحدد قواعد إنشاء مخبر البحث وتنظيمو وسيره، السيما المادة 
سنة غشت  23 الموافق 1424جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

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

 والبحث العممي،الذي يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي 
، الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة 2008أفريل سنة  11المؤرخ في  203وبمقتضى القرار رقـ  -

 القطاعية الدائمة لمبحث العممي والتطوير التكنولوجي لوزارة التعميـ العالي والبحث العممي، 
المتضمف إنشاء مخابر بحث ضمف بعض و  ،2014جويمية عاـ  20المؤرخ في  547وبمقتضى القرار رقـ  -

 مؤسسات التعميـ العالي، 
وبناء عمى رأي المجنة القطاعية الدائمة لمبحث العممي والتطوير التكنولوجي لوزارة التعميـ العالي والبحث العممي في  -

 ، 2012دورتيا المنعقدة في 
 وبناء عمى اقتراح مدراء مؤسسات التعميـ العالي. -

 

   :يـأتييـــقــــرر مـا 
والمذكور أعبله،  2014أفريل  20المؤرخ في  547تعدؿ قائمة مخابر البحث الممحقة بالقرار رقـ  :ادة األولىــمــال

 كما ىو محدد في القائمة الممحقة بيذا القرار.
 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. :2دة ــماــال

                   2015فيفري  03حرر بالجزائر في                                                                                   
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                   

 دمحم مباركي  األستاذ                                                                                
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ممحق القرار المتضمن إنشاء مخابر بحث لدى بعض مؤسسات التعميم العالي
 :1جـامعة وىران    

 مخبر الميجات ومعالجة الكبلـ، -
 مخبر العمـو البيئية والمواد، -



   5102الثالثي األول                              النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي                            5102 فيفري(-األول )جانفيالجزء -السداسي األولالنشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي                          77

 

 مخبر الرياضيات األساسية والتطبيقية لوىراف، -
 مخبر مراقبة األمراض الناتجة عف العبلج في وىراف، -

 :2جـامعة وىران 
 مخبر ىندسة األمف الصناعي والتنمية المستدامة، -
 العبلج ألضطرابات السموكية،مخبر وسائل التقصي وتقنيات  -

 

 ................................"() والباقي بدون تغيير..............................
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ،2013سنة  أفريل 03المؤرخ في  242يعدل القرار رقم ، 2015فيفري  03 فيمؤرخ  51رقم قرار 
 مخابر بحث ضمن بعض مؤسسات التعميم العالي المتضمن إنشاء

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، 2014سنة  وماي 05الموافق  1435رجب عاـ  05المؤرخ في  154-14بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -
 المتضمف تعييف أعضاء الحكومة،و 
، الذي 1999أكتوبر سنة  31الموافق  1420رجب عاـ  21المؤرخ في  243-99وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 يحدد تنظيـ المجاف القطاعية الدائمة لمبحث العممي والتطوير التكنولوجي وسيرىا،
، الذي 1999أكتوبر سنة  31الموافق  1420 رجب عاـ 21المؤرخ في  244-99وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 منو،  7يحدد قواعد إنشاء مخبر البحث وتنظيمو وسيره، السيما المادة 
سنة  غشت 23 الموافق 1424جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

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

 الذي يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
القطاعية  الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة، 2005 سنةيونيو  22المؤرخ في  142وبمقتضى القرار رقـ  -

 الدائمة لمبحث العممي والتطوير التكنولوجي لوزارة التعميـ العالي والبحث العممي، المعدؿ والمتمـ،
المتضمف إنشاء مخابر بحث ضمف بعض مؤسسات  ،2013سنة  أفريل 03المؤرخ في  242وبمقتضى القرار رقـ  -

 التعميـ العالي،المعدؿ، 
لمبحث العممي والتطوير التكنولوجي لوزارة التعميـ العالي والبحث العممي في  وبناء عمى رأي المجنة القطاعية الدائمة -

 ، 2012دورتيا المنعقدة في 
 وبناء عمى اقتراح مدراء مؤسسات التعميـ العالي. -

 

   :ما يأتي ــــررـــقــيــ
المعدؿ، والمذكور  2013 أفريل 03المؤرخ في  242تعدؿ قائمة مخابر البحث الممحقة بالقرار رقـ  :ادة األولىـــمــال

 أعبله، كما ىو محدد في القائمة الممحقة بيذا القرار.
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 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.  :2ادة ــمــال
 

           2015فيفري   03 بالجزائر في حرر                                                                                        
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                      

 دمحم مباركي األستاذ                                                                               
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ممحق القرار المتضمن إنشاء مخابر بحث لدى بعض مؤسسات التعميم العالي

 :1جـامعة وىران
 مخبر اليياكل المتوازية، المحمولة والحساب المكثف، -
 مخبر التطوير الصيدالني، -
 المغاربية، النخب وبناءالدولة الوطنية، مخبر الدراسات -
 مخبر البيولوجية الجزئية والوراثية لمكائنات الدقيقة، -
 مخبر الداللة في المستويات المسانية في التراث األدبي الجزائري، -
 مخبر عبلج األسناف التحفظي وأمراض القمب، -
 مخبر إدارة األلـ المزمف في الغرب الجزائري، -
 اغية،مخبر رصد السكتة الدم -
 تحوالت تكنولوجية، ممارسات مينية ومعايير دولية،، مخبر أنظمة المعمومات واألرشيف في الجزائر -

 :2جـامعة وىران 
 مخبر التراث والفكر المعاصر: الفمسفة والفنوف والممارسات اإلجتماعية، -
 مخبر العمـو الجنائية، -

 (................................") والباقي بدون تغيير.............................. -
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ،2012أفريل سنة  14المؤرخ في  145يعدل القرار رقم  ،2015فيفري  03مؤرخ في 51رقم قرار 
 المتضمن إنشاء مخابر بحث ضمن بعض مؤسسات التعميم العالي

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، 2014سنة  وماي 05الموافق  1435رجب عاـ  05المؤرخ في  154-14بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

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

 القطاعية الدائمة لمبحث العممي والتطوير التكنولوجي وسيرىا،يحدد تنظيـ المجاف 
، الذي 1999أكتوبر سنة  31الموافق  1420رجب عاـ  21المؤرخ في  244-99وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 منو،  7يحدد قواعد إنشاء مخبر البحث وتنظيمو وسيره، السيما المادة 
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سنة  غشت 23 الموافق 1424جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -
 ، الذي يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدؿ والمتمـ،2003

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

الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة القطاعية ، 2005 سنةيونيو  22المؤرخ في  142وبمقتضى القرار رقـ  -
 الدائمة لمبحث العممي والتطوير التكنولوجي لوزارة التعميـ العالي والبحث العممي، المعدؿ والمتمـ،

المتضمف إنشاء مخابر بحث ضمف بعض مؤسسات  ،2012أفريل سنة  14المؤرخ في  145وبمقتضى القرار رقـ  -
 التعميـ العالي،المعدؿ، 

وبناء عمى رأي المجنة القطاعية الدائمة لمبحث العممي والتطوير التكنولوجي لوزارة التعميـ العالي والبحث العممي في  -
 ، 2011دورتيا المنعقدة في 

 ات التعميـ العالي.وبناء عمى اقتراح مدراء مؤسس -
 

   :ما يأتي ــــررـــقــيــ
المعدؿ، والمذكور  ،2012 أفريل 14المؤرخ في  145تعدؿ قائمة مخابر البحث الممحقة بالقرار رقـ  :المادة األولى

 أعبله، كما ىو محدد في القائمة الممحقة بيذا القرار.
 نشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. ي :02المادة 

 

   2015 فيفري  03 :حرر بالجزائر في                                                                                  
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                    

 دمحم مباركي األستاذ                                                                                         
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ممحق القرار المتضمن إنشاء مخابر بحث لدى بعض مؤسسات التعميم العالي
 :1جـامعة وىران        

 السياسة، مخبر تحميل وتصميـ النمادج اإلعبلمية في التاريخ، اإلقتصاد، اإلجتماع، -
 مخبر التحميل الرياضياتي والتطبيقات، -
 مخبر اإلتصاؿ الجماىيري وسيميولوجية األنظمة البصرية، -
 مخبر التدريس والبحوث في األمراض الناشئة وا عادة ظيورىا، -
 مخبر صور الثورة الجزائرية في األدبيف العربي والعالمي، -
 مخبر المسانيات والتحميل الخطابي، -
 التطبيقية،مخبر الرياضيات  -
 مخبر ريبرتوار األفبلـ الثورية في السينما الجزائرية وأرشفتيا، -
 مرض فقداف المناعة المكتسبة واألمراض المشتركة، -

 



   5102الثالثي األول                              النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي                            5102 فيفري(-األول )جانفيالجزء -السداسي األولالنشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي                          80

 

 :2جـامعة وىران 
 مخبر الديناميات الحضرية والتطوير اإلجتماعي في الجزائر، -
 مخبر األرغونوميا والوقاية مف األخطار، -
 لحصيمة الرسوبية،مخبر جيوديناميكية األحواض وا -
 مخبر اإلستثمار والتنمية المستدامة، -
 مخبر المغة الفرنسية في المغرب العربي: رصدالممارسات وتقييـ الميارات في الفرنكوفونية، -
 الحضارات واآلداب، -الخطاب-مخبر المغة -
 مخبر نظاـ العقود والمسؤوليات البنكية، -

 ..................................." تغيير( ) والباقي بدون .............................. 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ،2011مارس سنة  16المؤرخ في  146يعدل القرار رقم  ،2015فيفري  03 مؤرخ في 53رقم قرار 
 بحث ضمن بعض مؤسسات التعميم العالي المتضمن إنشاء مخابر

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، 2014سنة  وماي 05الموافق  1435رجب عاـ  05المؤرخ في  154-14بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ   -
 تعييف أعضاء الحكومة،المتضمف و 
، 1999أكتوبر سنة  31الموافق  1420رجب عاـ  21المؤرخ في  243-99وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ   -

 الذي يحدد تنظيـ المجاف القطاعية الدائمة لمبحث العممي والتطوير التكنولوجي وسيرىا،
، 1999أكتوبر سنة  31الموافق  1420رجب عاـ  21المؤرخ في  244-99وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ   -

 منو،  7الذي يحدد قواعد إنشاء مخبر البحث وتنظيمو وسيره، السيما المادة 
سنة غشت  23 الموافق 1424جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ   -

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

 الذي يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
المجنة الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء ، 2005يونيو عاـ  22المؤرخ في  142وبمقتضى القرار رقـ   -

 القطاعية الدائمة لمبحث العممي والتطوير التكنولوجي لوزارة التعميـ العالي والبحث العممي، المعدؿ والمتمـ،
المتضمف إنشاء مخابر بحث ضمف بعض  ،2011مارس سنة  16المؤرخ في  146وبمقتضى القرار رقـ   -

 مؤسسات التعميـ العالي،المعدؿ، 
وبناء عمى رأي المجنة القطاعية الدائمة لمبحث العممي والتطوير التكنولوجي لوزارة التعميـ العالي والبحث العممي في   -

 ، 2010دورتيا المنعقدة في 
 وبناء عمى اقتراح مدراء مؤسسات التعميـ العالي.  -
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   :ما يأتي ــــررـــقــيــ
المعدؿ، والمذكور ، 2011مارس  16المؤرخ في  146تعدؿ قائمة مخابر البحث الممحقة بالقرار رقـ  :المادة األولى

 أعبله، كما ىو محدد في القائمة الممحقة بيذا القرار.
 نشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. ي :02المادة 

 

           2015فيفري  03: حرر بالجزائر في                                                               
 البحث العمميوزير التعميم العالي و                                                               

 دمحم مباركي األستاذ                                                        
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ممحق القرار المتضمن إنشاء مخابر بحث لدى بعض مؤسسات التعميم العالي
 :1جـامعة وىران

 مخبر الحوادث عند الطفولة، -
 واإلستصبلح البيولوجي،مخبر تربية المائيات  -
 مخبر الفنوف، -
 مخبر الكيمياء الدقيقة، -
 مخبر اليندسة والتحميل، -
 مخبر الحوسبة الصناعية والشبكات، -
 مخبر الرياضيات التطبيقية، -
 مخبر ريبرتوار األفبلـ الثورية في السينما الجزائرية وأرشفتيا، -
 مرض فقداف المناعة المكتسبة واألمراض المشتركة، -

 :2ان جـامعة وىر 
 مخبر المقاولة الموارد الجيولوجيا، البيئة والمخاطر الطبيعية، -
 مخبر الفمسفة وتاريخ الزمف الحاضر، -
 مخبر فمسفة، عمـو وتنمية بالجزائر، -
 مخبر بحث تطبيقي عمى المؤسسة، الصناعة واإلقميـ، -
 األنساؽ، البنيات، النمادج والممارسات: الفمسفة والعمـو اإلجتماعية والترجمة، -

 ..............................") والباقي بدون تغيير(............................
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ، 2010مارس سنة  25في  المؤرخ 93رقم يعدل القرار ، 2015فيفري  03مؤرخ في  54 قرار رقم
 بحث ضمن بعض مؤسسات التعميم العالي. المتضمن إنشاء مخابرو 

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، 2014سنة  وماي 05الموافق  1435رجب عاـ  05المؤرخ في  154-14بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -
 المتضمف تعييف أعضاء الحكومة،و 
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، الذي 1999أكتوبر سنة  31الموافق  1420رجب عاـ  21المؤرخ في  243-99وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 يحدد تنظيـ المجاف القطاعية الدائمة لمبحث العممي والتطوير التكنولوجي وسيرىا،

، الذي 1999أكتوبر سنة  31الموافق  1420رجب عاـ  21المؤرخ في  244-99وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 منو،  7يحدد قواعد إنشاء مخبر البحث وتنظيمو وسيره، السيما المادة 

سنة  غشت 23الموافق  1424جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -
 وسيرىا، المعدؿ والمتمـ، ، الذي يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا2003

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

ألعضاء المجنة القطاعية الذي يحدد القائمة االسمية ، 2005 سنةيونيو  22المؤرخ في  142وبمقتضى القرار رقـ  -
 الدائمة لمبحث العممي والتطوير التكنولوجي لوزارة التعميـ العالي والبحث العممي، المعدؿ والمتمـ،

المتضمف إنشاء مخابر بحث ضمف بعض مؤسسات و  ،2010 مارس سنة 25المؤرخ في  93وبمقتضى القرار رقـ  -
 التعميـ العالي،المعدؿ، 

وبناء عمى رأي المجنة القطاعية الدائمة لمبحث العممي والتطوير التكنولوجي لوزارة التعميـ العالي والبحث العممي في  -
 ، 2009جواف  18و 17دورتيا المنعقدة بتاريخ 

 وبناء عمى اقتراح مدراء مؤسسات التعميـ العالي. -
 

  :ما يأتي ــــررـــقــيــ
  

المعدؿ، والمذكور  ،2010مارس  25المؤرخ في  93رقـ تعدؿ قائمة مخابر البحث الممحقة بالقرار  :ادة األولىــمــال
 أعبله، كما ىو محدد في القائمة الممحقة بيذا القرار.

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

           2015فيفري  03في  حرر بالجزائر                                                                                      
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                       

 دمحم مباركي األستاذ                                 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ممحق القرار المتضمن إنشاء مخابر بحث لدى بعض مؤسسات التعميم العالي
 

 :1جـامعة وىران
نجاز مخبر أرشفة المسرح الجزائري و  -  دليل وقاموس لرجاؿ المسرح في الجزائر، ا 
 مخبر بيولوجيا التسمـ التجربي، نزع المموثات واإلصبلح النبات، -

 :2جـامعة وىران 
 مخبر ؿ ـ د المغات االجنبية الخاصة، العمـو الدقيقة، التكنولوجيا والتنمية، -
 مخبر إستراتيجية السكاف والتنمية المستدامة، -

 

 ....................................") والباقي بدون تغيير(................................
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 ، 2009جويمية سنة  13المؤرخ في  222يعدل القرار رقم  ،2015فيفري  03مؤرخ في  55رقم ر قرا
 بحث ضمن بعض مؤسسات التعميم العالي. المتضمن إنشاء مخابرو 

 

 العالي والبحث العممي،إن وزير التعميم 
، 2014سنة  وماي 05الموافق  1435رجب عاـ  05المؤرخ في  154-14بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -
 المتضمف تعييف أعضاء الحكومة،و 
، الذي 1999أكتوبر سنة  31الموافق  1420رجب عاـ  21المؤرخ في  243-99وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 القطاعية الدائمة لمبحث العممي والتطوير التكنولوجي وسيرىا،يحدد تنظيـ المجاف 
، الذي 1999أكتوبر سنة  31الموافق  1420رجب عاـ  21المؤرخ في  244-99وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 منو،  7يحدد قواعد إنشاء مخبر البحث وتنظيمو وسيره، السيما المادة 
سنة  غشت 23الموافق  1424جمادى الثانية عاـ  24مؤرخ في ال 279-03وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

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

 العالي والبحث العممي، الذي يحدد صبلحيات وزير التعميـ
الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة القطاعية ، 2005 سنةيونيو  22في  المؤرخ 142وبمقتضى القرار رقـ  -

 الدائمة لمبحث العممي والتطوير التكنولوجي لوزارة التعميـ العالي والبحث العممي، المعدؿ والمتمـ،
المتضمف إنشاء مخابر بحث ضمف بعض و  ،2009يمية سنة جو  13المؤرخ في  222وبمقتضى القرار رقـ  -

 مؤسسات التعميـ العالي،المعدؿ، 
وبناء عمى رأي المجنة القطاعية الدائمة لمبحث العممي والتطوير التكنولوجي لوزارة التعميـ العالي والبحث العممي في  -

 ، 2009جواف  18و 17دورتيا المنعقدة بتاريخ 
 مؤسسات التعميـ العالي.وبناء عمى اقتراح مدراء  -

 

 :يـــقــــرر مـا يـأتي
 

 المعدؿ، ،2009جويمية  13المؤرخ في  222تعدؿ قائمة مخابر البحث الممحقة بالقرار رقـ  :ادة األولىــمــال
 والمذكور أعبله، كما ىو محدد في القائمة الممحقة بيذا القرار.

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

           2015فيفري  03:حرر بالجزائر في                                                                       
 البحث العمميالعالي و  التعميموزير                                                                    

 دمحم مباركي األستاذ                                                                       
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 مؤسسات التعميم العاليممحق القرار المتضمن إنشاء مخابر بحث لدى بعض 
 :1جـامعة وىران

 مخبر اإلعبلـ اآللي لوىراف -
 مخبر اإلعبلـ اآللي وتكنولوجيات اإلتصاؿ، -
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 :2جـامعة وىران
 مخبر القانوف المجتمع والسمطة، -
 الجيوي والدولي، مخبر اإلصبلحات اإلقتصادية واإلندماج -

 

 .............................." ) والباقي بدون تغيير(........................... 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ،2008جوان سنة  19المؤرخ في  58يعدل القرار رقم  ،2015فيفري  03مؤرخ في  56رقم قرار 
 بحث ضمن بعض مؤسسات التعميم العالي. المتضمن إنشاء مخابرو 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

، 2014سنة  وماي 05الموافق  1435رجب عاـ  05المؤرخ في  154-14بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -
 المتضمف تعييف أعضاء الحكومة،و 
، الذي 1999أكتوبر سنة  31الموافق  1420رجب عاـ  21المؤرخ في  243-99وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 يحدد تنظيـ المجاف القطاعية الدائمة لمبحث العممي والتطوير التكنولوجي وسيرىا،
، الذي 1999أكتوبر سنة  31الموافق  1420رجب عاـ  21المؤرخ في  244-99وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 منو،  7يحدد قواعد إنشاء مخبر البحث وتنظيمو وسيره، السيما المادة 
سنة  غشت 23الموافق  1424جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

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

 الذي يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة القطاعية ، 2005يونيو عاـ  22المؤرخ في  142وبمقتضى القرار رقـ  -

 لمبحث العممي والتطوير التكنولوجي لوزارة التعميـ العالي والبحث العممي، المعدؿ والمتمـ، الدائمة
المتضمف إنشاء مخابر بحث ضمف بعض مؤسسات  ،2008جواف سنة  19المؤرخ في  58وبمقتضى القرار رقـ  -

 المعدؿ،  التعميـ العالي،
طوير التكنولوجي لوزارة التعميـ العالي والبحث العممي في وبناء عمى رأي المجنة القطاعية الدائمة لمبحث العممي والت -

 ، 2008جواف  06و 04المنعقدة أياـ  2008دورتيا االولى 
 وبناء عمى اقتراح مدراء مؤسسات التعميـ العالي. -

 

 :ما يأتي ــــررــــقـــيـ
المعدؿ، والمذكور  ،2008جواف  19المؤرخ في  58تعدؿ قائمة مخابر البحث الممحقة بالقرار رقـ  :ادة األولىــمــال

 أعبله، كما ىو محدد في القائمة الممحقة بيذا القرار.
 نشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.ي :02ادة ــمــال

 

           2015فيفري  03 بالجزائر فيحرر                                                                                    
 البحث العمميوزير التعميم العالي و                                                                                  

 دمحم مباركي األستاذ                      
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 العاليممحق القرار المتضمن إنشاء مخابر بحث لدى بعض مؤسسات التعميم 
 :1جـامعة وىران

 ال يوجد مخبر، -
 :2جـامعة وىران 

 مخبر قانوف النقل والنشاطات المنائية، -
 ..................................." ) والباقي بدون تغيير(............................. 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، 2007سبتمبر سنة  10المؤرخ في  95يعدل القرار رقم  ،2015فيفري  03مؤرخ في  57رقم قرار 
 بحث ضمن بعض مؤسسات التعميم العالي. المتضمن إنشاء مخابرو 

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

، 2014سنة  وماي 05الموافق  1435رجب عاـ  05المؤرخ في  154-14بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -
 الحكومة،المتضمف تعييف أعضاء و 
، الذي 1999أكتوبر سنة  31الموافق  1420رجب عاـ  21المؤرخ في  243-99وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 يحدد تنظيـ المجاف القطاعية الدائمة لمبحث العممي والتطوير التكنولوجي وسيرىا،

، الذي 1999أكتوبر سنة  31الموافق  1420رجب عاـ  21المؤرخ في  244-99وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 منو،  7يحدد قواعد إنشاء مخبر البحث وتنظيمو وسيره، السيما المادة 

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

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

الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة القطاعية ، 2005 سنةيونيو  22المؤرخ في  142وبمقتضى القرار رقـ  -
 الدائمة لمبحث العممي والتطوير التكنولوجي لوزارة التعميـ العالي والبحث العممي، المعدؿ والمتمـ،

المتضمف إنشاء مخابر بحث ضمف بعض و  ، 2007سبتمبر سنة  10المؤرخ في  95وبمقتضى القرار رقـ  -
 مؤسسات التعميـ العالي،المعدؿ، 

لعممي والتطوير التكنولوجي لوزارة التعميـ العالي والبحث العممي في وبناء عمى رأي المجنة القطاعية الدائمة لمبحث ا -
 ، 2007جواف  17و 15المنعقدة أياـ  2007دورتيا الثانية 

 وبناء عمى اقتراح مدراء مؤسسات التعميـ العالي. -
 

   ما يأتي: ررـــقــــــيــ
المعدؿ،  ،2007سبتمبر  10المؤرخ في  95تعدؿ قائمة مخابر البحث الممحقة بالقرار رقـ  :ادة األولىــمــال

 والمذكور أعبله، كما ىو محدد في القائمة الممحقة بيذا القرار.
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 ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. ينشر :02المادة 
 

           2015فيفري  03حرر بالجزائر في                                                              
 البحث العمميوزير التعميم العالي و                                                              

 دمحم مباركي األستاذ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ممحق القرار المتضمن إنشاء مخابر بحث لدى بعض مؤسسات التعميم العالي
 :1جـامعة وىران

 مخبر بيتكنولوجيا الريزوبيا وتحسيف النباتات، -
 :2جـامعة وىران 

 ال يوجد مخبر، -
 ......................................." ) والباقي بدون تغيير(................................ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ،2006يونيو سنة  26المؤرخ في  59يعدل القرار رقم  ،2015فيفري  03مؤرخ في  58رقم قرار 

 بحث ضمن بعض مؤسسات التعميم العالي. المتضمن إنشاء مخابرو 
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، 2014سنة  وماي 05الموافق  1435رجب عاـ  05المؤرخ في  154-14بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -
 الحكومة،المتضمف تعييف أعضاء و 
، الذي 1999أكتوبر سنة  31الموافق  1420رجب عاـ  21المؤرخ في  243-99وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 يحدد تنظيـ المجاف القطاعية الدائمة لمبحث العممي والتطوير التكنولوجي وسيرىا،
، الذي 1999أكتوبر سنة  31الموافق  1420رجب عاـ  21المؤرخ في  244-99وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 منو،  7يحدد قواعد إنشاء مخبر البحث وتنظيمو وسيره، السيما المادة 
سنة  غشت 23الموافق  1424جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

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

 الذي يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة القطاعية ، 2005 سنةيونيو  22المؤرخ في  142وبمقتضى القرار رقـ  -

 الدائمة لمبحث العممي والتطوير التكنولوجي لوزارة التعميـ العالي والبحث العممي، المعدؿ والمتمـ،
المتضمف إنشاء مخابر بحث ضمف بعض مؤسسات و  ،2006يونيو سنة  26المؤرخ في  95وبمقتضى القرار رقـ  -

 المعدؿ،  التعميـ العالي،
وبناء عمى رأي المجنة القطاعية الدائمة لمبحث العممي والتطوير التكنولوجي لوزارة التعميـ العالي والبحث العممي في  -

 ، 2006مارس  22، 21، 14، 13المنعقدة أياـ  2006دورتيا 
 وبناء عمى اقتراح مدراء مؤسسات التعميـ العالي. -

 

   :ما يأتي يـــقــــرر
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المعدؿ،  ،2006 يونيو سنة 26المؤرخ في  95تعدؿ قائمة مخابر البحث الممحقة بالقرار رقـ  :المادة األولى
 والمذكور أعبله، كما ىو محدد في القائمة الممحقة بيذا القرار.

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

           2015فيفري  03 حرر بالجزائر في                                                                                      
 البحث العمميوزير التعميم العالي و                                                                                        

 دمحم مباركي األستاذ                                  
 ممحق القرار المتضمن إنشاء مخابر بحث لدى بعض مؤسسات التعميم العالي

 :1جـامعة وىران
 مخبر الصحة والبيئة، -

 :2جـامعة وىران 
 مخبر عمـو المخاطر الصناعية، التكنولوجية والبيئية، -

 

 .................................." () والباقي بدون تغيير.............................. 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، 2003ديسمبر سنة  3المؤرخ في  303يعدل القرار رقم  ،2015فيفري  03مؤرخ في 59رقم قرار 
 المتضمن إنشاء مخابر بحث ضمن بعض مؤسسات التعميم العاليو 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

، 2014سنة  وماي 05الموافق  1435رجب عاـ  05المؤرخ في  154-14بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -
 المتضمف تعييف أعضاء الحكومة،و 

، الذي 1999أكتوبر سنة  31الموافق  1420رجب عاـ  21المؤرخ في  243-99وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 القطاعية الدائمة لمبحث العممي والتطوير التكنولوجي وسيرىا،يحدد تنظيـ المجاف 

، الذي 1999أكتوبر سنة  31الموافق  1420رجب عاـ  21المؤرخ في  244-99وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 منو،  7يحدد قواعد إنشاء مخبر البحث وتنظيمو وسيره، السيما المادة 

سنة  غشت23الموافق  1424جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 ، الذي يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدؿ والمتمـ،2003

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

الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة ، 1999 سنةديسمبر  22المؤرخ في  185وبمقتضى القرار رقـ  -
 القطاعية الدائمة لمبحث العممي والتطوير التكنولوجي لوزارة التعميـ العالي والبحث العممي، المعدؿ والمتمـ،
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المتضمف إنشاء مخابر بحث ضمف بعض و  ، 2003ديسمبر سنة  03المؤرخ في  303وبمقتضى القرار رقـ  -
 مؤسسات التعميـ العالي،المعدؿ، 

وبناء عمى رأي المجنة القطاعية الدائمة لمبحث العممي والتطوير التكنولوجي لوزارة التعميـ العالي والبحث العممي في  -
 ، 2003جويمية  16و15، 14المنعقدة أياـ   2006دورتيا 

 وبناء عمى اقتراح مدراء مؤسسات التعميـ العالي. -
 

 :يـــقــــرر مـا يـأتي
  

المعدؿ،  ،2003 سنة ديسمبر 03المؤرخ في  303عدؿ قائمة مخابر البحث الممحقة بالقرار رقـ ت :ادة األولىــمــال
 والمذكور أعبله، كما ىو محدد في القائمة الممحقة بيذا القرار.

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

           2015فيفري  03حرر بالجزائر في                                                                      
 يم العالي والبحث العمميوزير التعم                                                                       

 دمحم مباركي األستاذ        
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ممحق القرار المتضمن إنشاء مخابر بحث لدى بعض مؤسسات التعميم العالي

 :1جـامعة وىران
 ،مخبر ال يوجد -

 :2جـامعة وىران 
 واآلداب والحضارات/التاريخ في الجزائر،مخبر المغات  -
 مخبر األبعاد القيمية لمتحوالت الفكرية والسياسية في الجزائر، -

 ..............................." () والباقي بدون تغيير............................ 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ،2002ماي سنة  28يعدل القرار المؤرخ في  ،2015فيفري  03مؤرخ في  60رقم قرار 
 التعميم العاليبحث ضمن بعض مؤسسات  المتضمن إنشاء مخابرو 

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، 2014سنة  وماي 05الموافق  1435رجب عاـ  05المؤرخ في  154-14بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -
 المتضمف تعييف أعضاء الحكومة،و 
، الذي 1999أكتوبر سنة  31الموافق  1420رجب عاـ  21المؤرخ في  243-99وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 يحدد تنظيـ المجاف القطاعية الدائمة لمبحث العممي والتطوير التكنولوجي وسيرىا،

، الذي 1999أكتوبر سنة  31الموافق  1420رجب عاـ  21المؤرخ في  244-99وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 منو،  7يحدد قواعد إنشاء مخبر البحث وتنظيمو وسيره، السيما المادة 
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سنة  غشت 23 الموافق 1424جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03لمرسوـ التنفيذي رقـ وبمقتضى ا -
 ، الذي يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدؿ والمتمـ،2003

، 2013سنة  يناير30الموافق   1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 الذي يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،

الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة ، 1999 سنةديسمبر  22المؤرخ في  185وبمقتضى القرار رقـ  -
 القطاعية الدائمة لمبحث العممي والتطوير التكنولوجي لوزارة التعميـ العالي والبحث العممي، المعدؿ والمتمـ،

المتضمف إنشاء مخابر بحث ضمف بعض مؤسسات التعميـ و  ، 2002ماي سنة  28القرار المؤرخ في  وبمقتضى -
 العالي،المعدؿ، 

وبناء عمى رأي المجنة القطاعية الدائمة لمبحث العممي والتطوير التكنولوجي لوزارة التعميـ العالي والبحث العممي في  -
 ، 2002ماي  14، 13، 12دورتيا الثالثة المنعقدة أياـ  

 وبناء عمى اقتراح مدراء مؤسسات التعميـ العالي. -
 

   :يـــقــــرر مـا يـأتي
المعدؿ، والمذكور أعبله،  ،2002ماي  28قائمة مخابر البحث الممحقة بالقرار المؤرخ في  تعدؿ :ادة األولىــمــال

 كما ىو محدد في القائمة الممحقة بيذا القرار.
 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.  :02ادة ــمــال

 

           2015فيفري   03 حرر بالجزائر في                                                                                       
 لبحث العممياوزير التعميم العالي و                                                                                         

 دمحم مباركي األستاذ                                        
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ممحق القرار المتضمن إنشاء مخابر بحث لدى بعض مؤسسات التعميم العالي
 :1جـامعة وىران

 مخبر نظاـ اإلعبلـ في الصحة، -
 مخبر الخطاب األدبي في الجزائر، -
 طاب،مخبر السيميائيات وتحميل الخ -
 مخبر المغة العربية واإلتصاؿ، -

 :2جـامعة وىران 
 مخبر القانوف اإلقتصادي والبيئة، -
 مخبر القانوف اإلجتماعي، -
 مخبر اإلقتصاديات األورومتوسطية، -
 مخبر الحماية القانونية واإلجتماعية لمطفل في القانوف الجزائري والقانوف المقارف، -
 مف أجل التنمية في الجزائر،مخبر تطبيقات عمـو النفس وعمـو التربية  -

 ............................." () والباقي بدون تغيير.............................. 
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 ،2001فيفري سنة  05المؤرخ في  42يعدل القرار رقم  ،2015فيفري  03مؤرخ في  61رقم قرار 
 بحث ضمن بعض مؤسسات التعميم العالي. المتضمن إنشاء مخابر

 

 وزير التعميم العالي والبحث العممي،إن 
، 2014سنة  وماي 05الموافق  1435رجب عاـ  05المؤرخ في  154-14بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -
 المتضمف تعييف أعضاء الحكومة،و 
، الذي 1999أكتوبر سنة  31الموافق  1420رجب عاـ  21المؤرخ في  243-99وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 المجاف القطاعية الدائمة لمبحث العممي والتطوير التكنولوجي وسيرىا، يحدد تنظيـ
، الذي 1999أكتوبر سنة  31الموافق  1420رجب عاـ  21المؤرخ في  244-99وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 منو،  7يحدد قواعد إنشاء مخبر البحث وتنظيمو وسيره، السيما المادة 
 سنة غشت 23 الموافق 1424جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

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

 وزير التعميـ العالي والبحث العممي،الذي يحدد صبلحيات 
الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة ، 1999 سنةديسمبر  22المؤرخ في  185وبمقتضى القرار رقـ  -

 القطاعية الدائمة لمبحث العممي والتطوير التكنولوجي لوزارة التعميـ العالي والبحث العممي، المعدؿ والمتمـ،
المتضمف إنشاء مخابر بحث ضمف بعض مؤسسات و  ،2001فيفري سنة  05االمؤرخ في  42وبمقتضى القرار رقـ  -

 التعميـ العالي،المعدؿ، 
وبناء عمى رأي المجنة القطاعية الدائمة لمبحث العممي والتطوير التكنولوجي لوزارة التعميـ العالي والبحث العممي في  -

 ، 2000نوفمبر  22، 21دورتيا المنعقدة أياـ 
 اقتراح مدراء مؤسسات التعميـ العالي. وبناء عمى -

 

   :ما يأتي ــــررــــــقـــي
المعدؿ، والمذكور  ،2001 فيفري  05المؤرخ في  42عدؿ قائمة مخابر البحث الممحقة بالقرار رقـ ت :ادة األولىــمــال

 أعبله، كما ىو محدد في القائمة الممحقة بيذا القرار.
 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.  :02المادة 

 

           2015فيفري  03حرر بالجزائر في                                                                                           
 البحث العمميوزير التعميم العالي و                                                                                             

 يدمحم مبارك  األستاذ                                        
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                            

 ممحق القرار المتضمن إنشاء مخابر بحث لدى بعض مؤسسات التعميم العالي
 :1جـامعة وىران

 مخبر عمـ أحياء النمو والتمييز، -
 الطفل،مخبر المحيط، الوباء والصحة عند  -
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 مخبر تجريب مقاربة جديدة لمتقييـ في المصالح الصحية، -
 مخبر الدراسة، العبلج الكمينيكي والمرفولوجي ألمراض الكبد، -
 مخبر مكروبيولوجيا تطبيقية، -
 مخبر عمـو المواد المكثفة، -

 :2جـامعة وىران 
 مخبر المؤسسات والتجارة، -
 الجزائر،مخبر العمميات التربوية والمضموف اإلجتماعي في  -
 مخبر الترجمة والمنيجية، -

 ................................." () والباقي بدون تغيير............................ 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، 2000سنة  جويمية 25المؤرخ في  88يعدل القرار رقم  ،2015فيفري  03مؤرخ في  62رقم قرار 
 بحث ضمن بعض مؤسسات التعميم العالي. المتضمن إنشاء مخابرو 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، 2014سنة  وماي 05الموافق  1435رجب عاـ  05المؤرخ في  154-14بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -
 المتضمف تعييف أعضاء الحكومة،و 
، الذي 1999أكتوبر سنة  31الموافق  1420رجب عاـ  21المؤرخ في  243-99وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 يحدد تنظيـ المجاف القطاعية الدائمة لمبحث العممي والتطوير التكنولوجي وسيرىا،
، الذي 1999أكتوبر سنة  31الموافق  1420رجب عاـ  21المؤرخ في  244-99وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 منو،  7يحدد قواعد إنشاء مخبر البحث وتنظيمو وسيره، السيما المادة 
سنة  غشت23الموافق  1424جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

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

 الذي يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة ، 1999 سنةديسمبر  22المؤرخ في  185وبمقتضى القرار رقـ  -

 القطاعية الدائمة لمبحث العممي والتطوير التكنولوجي لوزارة التعميـ العالي والبحث العممي، المعدؿ والمتمـ،
المتضمف إنشاء مخابر بحث ضمف بعض و  ،2000جويمية سنة  25االمؤرخ في  88وبمقتضى القرار رقـ  -

 المعدؿ،  التعميـ العالي،مؤسسات 
وبناء عمى رأي المجنة القطاعية الدائمة لمبحث العممي والتطوير التكنولوجي لوزارة التعميـ العالي والبحث العممي في  -

 ، 2000أفريل  20، 19، 18، 17دورتيا المنعقدة أياـ  
 وبناء عمى اقتراح مدراء مؤسسات التعميـ العالي. -
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   :يـــقــــرر مـا يـأتي
المعدؿ، والمذكور  ،2000جويمية  25المؤرخ في  88تعدؿ قائمة مخابر البحث الممحقة بالقرار رقـ  :ادة األولىــمــلا

 أعبله، كما ىو محدد في القائمة الممحقة بيذا القرار.
 نشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.ي :02ادة ــمــال

 

           2015فيفري  03حرر بالجزائر في                                                                                     
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                     

 يدمحم مبارك  األستاذ                                    
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                           

 العاليممحق القرار المتضمن إنشاء مخابر بحث لدى بعض مؤسسات التعميم 
 :1جـامعة وىران

 مخبر بيولوجية الجوفية، -
 مخبر بيولوجا األعضاء الجوئية والبيوتكنولوجية، -
 مخبر كيمياء المواد، -
 مخبر كيمياء المبممرات، -
 مخبر كيمياء الفيزيائية الجزيئات الكمية، -
 مخبر دراسة الموادالبصرية اإلليكترونية والمبممرات، -
 وتحوالتيا،مخبر أبحاث في التغذية الكمينكية  -
 مخبر التغذية العضوية واألمف الغذائي، -
 مخبر الفيزياء النظرية، -
 مخبر فيزياء الطبقات الرقيقة والمواد اإلليكترونيؾ، -
 مخبر أبحاث في البيداغوجية، -
 مخبر شبكة الحراسة البيئية، -
 مخبر مصادر وتراجـ، -
 مخبر حراسة مرض السرطاف، -
 مخبر التركيب العضوي المطبق، -
 ولوجيا والمواد البيولوجية،مخبر التكن -
 مخبر تاريخ الجزائر، -
 مخبر تعميمية الترجمة وتعدد األلسف، -
 مخبر مخطوطات الحضارة اإلسبلمية في شماؿ إفريقيا، -

 :2جـامعة وىران 
 بية،نمخبر األدوات البيداغوجية في المغات األج -
 مخبر تطور الحضارة والسياسة: مثل مدينة وىراف، -
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 المؤسسات، مخبر اإلقتصاد وتسيير -
 مخبر التطور والتربية، -
 مخبر الفضاء الجغرافي والتييئة العمرانية، -
 مخبر لسانيات وديناميؾ المغات والتعميمية، -
 مخبر اإلقتصاد الكمي التنظيمي، -
 مخبر كتب التعميـ العالي في الحضارة والتعميمية، -
 مخبر عمـ المستحثات اإلستراتجية والبيئية، -
 مخبر الفمسفة وتاريخيا، -
 مخبر عمـ النفس وعمـو التربية، -

 .............................")والباقي بدون تغيير(................................. 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ،2013فيفري  7 المؤرخ في 34يعدل القرار رقم  ،2015فيفري  03مؤرخ في  64رقم قرار 
 المعدل الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة جامعة غرداية،

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
والمتضمف  ،2014مايو سنة  5الموافق  1435رجب عاـ  5المؤرخ في  154-14بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

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

 منو، 12الذي يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدؿ و المتمـ، السيما المادة  ،2003
 ،2012يونيو سنة  4لموافق ا 1433رجب عاـ  14المؤرخ في 248-12رقـ بمقتضى المرسوـ التنفيذي و  -
 منو، 2المتضمف إنشاء جامعة غرداية، السيما المادة و 
 ،2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 الذي يحدد صبلحيات وزير التعميـ العمي والبحث العممي،
، الذي يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس إدارة جامعة 2013فيفري  07المؤرخ في  34وبمقتضى القرار رقـ  -

 غرداية، المعدؿ.
 :يـقرر ما يأتـي

 

المػذكور أعػػبله، كمػػا ، المعػػدؿ، و 2013فيفػػري  07المػػػؤرخ فػي 34يعػػدؿ الجػػدوؿ الممحػػق بػالقرار رقػػـ : المــادة األولــى
 ىو محدد في الجدوؿ الممحق بيذا القرار.

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

           2015فيفري  03حرر بالجزائر في                                                                                            
 البحث العمميوزير التعميم العالي و                                                                                            

 يدمحم مبارك  األستاذ                                        
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 جامعة غردايةقائمة أعضاء مجمس إدارة 
 :األعضاء المعينين -1

 

 القطاع          الصفة االسم والمقب
 ممثل الوزير المكمف بالتعميـ العالي والبحث العممي رئيس كيشر سمير -
 ممثل الوزير المكمف بالمالية عضو ظاىر   دمحم  -
 ممثل الوزير المكمف بالتكويف والتعميـ المينييف عضو جعفري  عبد الرحماف -
 بالتربية الوطنية ممثل الوزير المكمف عضو جيبلني  عز الديف -
 ممثل الوزير المكمف بالعمل والتشغيل والضماف االجتماعي عضو لعبيدي  بوجمعة  -
 ممثل السمطة المكمفة بالوظيفة العمومية عضو دريبيف رابح -
 ممثمة الوزير المكمف بالعدؿ عضو بوزياف  نورة   -
 ممثل الوزير المكمف بالتجارة عضو لشخب سيف الديف -
 بالتنمية الصناعية وترقية اإلستثمار ممثل الوزير المكمف عضو ميمودي  عبد الكريـ  -
 ممثل  الوزيرة المكمفة بالثقافة  عضو بباعدوف إبراىيـ -
 ممثل الوزير المكمف بالفبلحة والتنمية الريفية عضو بمخير  بوزيد  -
 ممثمة  الوزير المكمف بالتييئة العمرانية والبيئة  عضو  فاطمة بوصالح زروالة -
 الوالي. ممثل عضو   بباعدوف كماؿ  -

 

 :األعضاء المنتخبين -2
 

 الييئة             الصفة االسم و المقب
 ممثل منتخب عف األساتذة لكمية العمـو والتكنولوجيا عضو قرباتي قدور  -
 لكمية اآلداب و المغاتممثل منتخب عف االساتذة  عضو بوترديف يحي -
 ممثل منتخب عف األساتذة لكمية العمـو اإلجتماعية واإلنسانية عضو بوسميـ صالح   -
 ممثل منتخب عف األساتذة لكمية العمـو اإلقتصادية والتجارية وعمـو التسيير عضو ىواري معراج  -
 ممثل  منتخب عف األساتذة لكمية الحقوؽ والعمـو السياسية  عضو كيحوؿ بوزيد   -
 ممثل منتخب عف سمؾ األساتذة المساعديف عضو عجيمة دمحم   -
 ممثل منتخب عف سمؾ األساتذة المساعديف عضو بف براىيـ فوزي   -
 ممثل منتخب عف الموظفيف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات عضو بف أوذينة يوسف   -
 ممثل منتخب عف الموظفيف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات عضو بف رمضاف مصطفى   -
 ممثل منتخب عف الطمبة عضو شايشي أحمد    -
 ممثمة منتخب عف  الطمبة. عضو بوحادة دليمة -
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 ،2012نوفمبر  18المؤرخ في  434يعدل القرار رقم  ،2015فيفري  03مؤرخ في  65رقم قرار 
 القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لموكالة الموضوعاتية لمبحث في عموم الصحة يحددالذي 

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
والمتضمف  ،2014مايو سنة  5الموافق  1435رجب عاـ  5المؤرخ في  154-14بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 تعييف أعضاء الحكومة،
نوفمبر سنة  24الموافق  1432ذي الحجة عاـ  28مؤرخ في ال 398-11وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 منو، 8يحدد مياـ الوكالة الموضوعاتية لمبحث وتنظيميا وسيرىا، السيما المادة  ، الذي2011
 ،2012 يناير سنة 9الموافق  1433صفر عاـ  15مؤرخ في ال 20-12وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 والمتضمف تحويل الوكالة الوطنية لتطوير البحث في الصحة إلى وكالة موضوعاتية لمبحث في عمـو الصحة،
 ،2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 الذي يحدد صبلحيات وزير التعميـ العمي والبحث العممي،
الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي  ،2012نوفمبر  18المؤرخ في  434رقـ وبمقتضى القرار  -

 ،لموكالة الموضوعاتية لمبحث في عموـ الصحة
 :يـقرر ما يأتـي

 يأتي:، والمذكور أعبله، كما 2012نوفمبر  18المؤرخ في  434رقـ القرار عدؿ المادة األولى مف ت :ادة األولىــمــال
 "المادة األولى: ............................)بدون تغيير(.................................                  
 كما يأتي: في عمـو الصحةيعيف بصفتيـ أعضاء المجمس العممي لموكالة الموضوعاتية لمبحث   
 السيدات والسادة:    

 رئيسة جميمة بوزياف                  
  شريفة     بف لطرش           
  عائشة      ايدر              
  ليمى     حوتي              
  رشيد      بف عمي           
  سمير بف عياش       

  دمحم    رغابي              
  عمر    خرواع              

  بدر الديف         قندوسي        
  بوجمعة         منصوري      

  حفيظة            مرزوؽ     
  دمحم        طازير         
  شافية          طويل بوقفة  

  حاج         توىامي        
 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.  : 02ادة ــمــال

           2015فيفري  03 حرر بالجزائر في                                                                                         
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                          

 يمبارك دمحم  األستاذ                                                                                                              
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 تشكيل لجنة يتضمن إنشاء و  2015فيفري  12قرار مؤرخ في 
 -تامدة-لدى مديرية الخدمات الجامعية تيزي وزو الخدمات االجتماعية

 

 البحث العممي،التعميم العالي و إن وزير 
المتضمف و ، 2006سنة  يوليو15الموافق 1427جمادى الثانية عاـ  19المؤرخ في 03-06بمقتضى األمر رقـ  -

 القانوف األساسي العاـ لموظيفة العمومية،
لمحتوى ، المحدد 1982سنة  وماي 15 الموافق 1402رجب عاـ  21 المؤرخ في 179-82بمقتضى المرسوـ رقـ  -

 المتمـ، الخدمات االجتماعية وكيفية تمويميا،
المتعمق و ، 1982سبتمبر سنة  11 الموافق 1402ذي القعدة عاـ  23المؤرخ في 303-82بمقتضى المرسوـ رقـ  -

 بتسييػر الخدمات االجتماعية،
والمتضمف  ،2014مايو سنة  5الموافق  1435رجب عاـ  5المؤرخ في  154-14بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 تعييف أعضاء الحكومة،
، 1995مارس سنة  22 الموافق 1415شواؿ عاـ  21 المؤرخ في 84-95ـ رقبمقتضى المرسوـ التنفيذي  -
 ،المعدؿ والمتمـ ،وطني لمخدمات الجامعية وتنظيمو وعمموالديواف الالمتضمف إنشاء و 
، 2013سنة  يناير 30 الموافق 1434ربيع األوؿ عاـ  18 المؤرخ في 77-13بمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 والبحث العممي، صبلحيات وزير التعميـ العاليالذي يحدد 
المتضمف إنشاء مديريات الخدمات و  ،2004ديسمبر سنة  22بمقتضى القرار الوزاري المشترؾ المؤرخ في  -

 المعدؿ والمتمـ، ومشتمبلتيا،الجامعية وتحديد مقرىا وقائمة االقامات الجامعية التابعة ليا 
المتضمف إعبلف تزكية أعضاء لجنة الخدمات االجتماعية   ،2014أكتوبر سنة  28لممحضر المؤرخ في نظرا   -

 )إ،ع،ع،ج( لئلقامات الجامعية لمديرية الخدمات الجامعية تيزي وزو تامدة، مف طرؼ ممثمي الفروع النقابية
المتضمف تنصيب أعضاء لجنة الخدمات االجتماعية  ،2014ر سنة أكتوب 30لممحضر المؤرخ في نظرا  و  -

 ،-تامدة–لمديرية الخدمات الجامعية تيزي وزو 
 

 :ر ما يأتير ــــــــقـــــــي
 

 .-تامدة –تشكيمة لجنة الخدمات االجتماعية لدى مديرية الخدمات الجامعية تيزي وزو تنشأ :ادة األولى ــمـــال
 لجنة الخدمات االجتماعية مف األعضاء اآلتية أسماؤىـ :تتشكل  : 02ادة ــمــال

 األعضاء الدائمون:        
 سعيدي مميؾ –03 لبديري رشيد –02 مسماقو صديق               –01

 شتواني بوسعد -06 قاصد كماؿ –05 اعراب دمحم سعيد –04      
 األعضاء اإلضافيون :           

 زعطوط كريمو-03 عمراني لونيس              –02 قزوز عمي            –01      
( سنوات ابتداء مف تاريخ تنصيب المجنة والذي اليكوف 03تسري عيدة ىذه المجنة لمدة ثبلث ) : 30ادة ــمــال

 ات،نتخابسابقا تاريخ إعبلف نتائج اإل
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بتنفيذ ىذا القرار، الذي سينشر في النشرة  ،-تامدة  -تيزي وزوليكمف مدير الخدمات الجامعية  : 40ادة ــمــال
 متعميـ العالي والبحث العممي.لالرسمية 

   2015 فيفري  12حرر بالجزائر في                                                                                          
 ع/ وزير و بتفويض منو                                                                                                     

 مدير الموارد البشرية                                                                                                  
 أمير قاسم داودي : إمضاء                                                                                        

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يتضمن تجديد تشكيمة لجنة ،2015فيفري  12قرار مؤرخ في 

 لدى مديرية الخدمات الجامعية معسكر الخدمات االجتماعية 
 

 البحث العممي،إن وزير التعميم العالي و 
المتضمف و ، 2006سنة  يوليو 15 الموافق 1427جمادى الثانية عاـ  19المؤرخ في 03-06بمقتضى األمر رقـ  -

 القانوف األساسي العاـ لموظيفة العمومية،
، المحدد لمحتوى 1982سنة  وماي 15 الموافق 1402رجب عاـ  21المؤرخ في 179-82بمقتضى المرسوـ رقـ  -

 المتمـ،الخدمات االجتماعية وكيفية تمويميا،
المتعمق و ، 1982سبتمبر سنة  11الموافق 1402ذي القعدة عاـ  23المؤرخ في 303-82بمقتضى المرسوـ رقـ  -

 بتسييػر الخدمات االجتماعية،
والمتضمف  ،2014مايو سنة  5الموافق  1435رجب عاـ  5المؤرخ في  154-14بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 تعييف أعضاء الحكومة،
، 1995مارس سنة  22 الموافق 1415شواؿ عاـ  21المؤرخ في 84-95ـ رقبمقتضى المرسـو التنفيذي  -
 ،المعدؿ والمتمـ ،وطني لمخدمات الجامعية وتنظيمو وعمموالديواف الالمتضمف إنشاء و 
، 2013سنة  يناير 30 الموافق 1434ربيع األوؿ عاـ  18 المؤرخ في 77-13بمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 صبلحيات وزير التعميـ العاليوالبحث العممي،الذي يحدد 
المتضمف إنشاء مديريات الخدمات و  ،2004ديسمبر سنة  22بمقتضى القرار الوزاري المشترؾ المؤرخ في  -

 ،الجامعية وتحديد مقرىا وقائمة االقامات الجامعية التابعة ليا ومشتمبلتيا، المعدؿ والمتمـ
االجتماعية لمديرية أعضاء لجنة الخدمات  إنتخاب، المتضمف 2014نوفمبر سنة  17لممحضر المؤرخ في  نظرا -

 الخدمات الجامعية معسكر،
، المتضمف تنصيب أعضاء لجنة الخدمات االجتماعية 2014 ديسمبر سنة 01لممحضر المؤرخ في  نظراو  -

 .لمديرية الخدمات الجامعية معسكر
 

 :ما يأتي ررــقــي
 

 .الخدمات الجامعية معسكرتجدد تشكيمة لجنة الخدمات االجتماعية لدى مديرية  :ـادة األولى ــمــال
 تتشكل لجنة الخدمات االجتماعية مف األعضاء اآلتية أسماؤىـ : : 20ادة ــمــال
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 األعضاء الدائمون :      
 تاغزوت بمحوؿ –03 أحسف بشير –02 خالدي دمحم –01
  ممياني دمحم –05 لقاـ عبد الجميل –04

 

 األعضاء اإلضافيون :      
  بف نعوـ ىاشمي –02 بوريقة بف عربية –01

 

( سنوات ابتداء مف تاريخ تنصيب المجنة والذي ال يكوف 03تسري عيدة ىذه المجنة لمدة ثبلث ) : 30ادة ــمــال
 ات،نتخابسابقا  لتاريخ إعبلف نتائج اإل

متعميـ لكمف مدير الخدمات الجامعية معسكر، بتنفيذ ىذا القرار، الذي سينشر في النشرة الرسمية ي : 40ادة ــمــال
 العالي والبحث العممي.

   2015 فيفري  12حرر بالجزائر في                                                                     
 ع/ وزير و بتفويض منو                                                                                
 مدير الموارد البشرية                                                                         
 إمضاء أمير قاسم داودي                                                                   
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يتضمن إنشاء لجنة تكمف ، 2015فيفري  15 مؤرخ في 67رقم قرار 
 بفتح معاىد بالمؤسسات الجامعية ويحدد مياميا وتشكيمتيا وسيرىا 

 

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

 التوجييي لمتعميـ العالي، المعّدؿ والمتّمـ،
والمتضّمف  ،2014مايو سنة  5الموافق  1435رجب عاـ  5المؤّرخ في  154-14وبمقتضى المرسـو الرئاسي رقـ  -

 تعييف أعضاء الحكومة،
 ،2003غشت سنة  23الموافق  1424جمادى الثانية عاـ  24المؤّرخ في  279-03وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

 المعدؿ والمتمـ، ة بتنظيميا وسيرىا،الذي يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاص
الذي  ،2005غشت سنة  16الموافق  1426رجب عاـ  11المؤّرخ في  299-05وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

 يحدد مياـ المركز الجامعي والقواعد الخاصة بتنظيمو وسيره،
 ،2008غشت سنة  19الموافق  1429شعباف عاـ  17المؤّرخ في  265-08وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ -
 المتضّمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه،و
الذي  ،2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤّرخ في  77-13وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

 مي.يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العم
 

 :ما يأتي يقـــــــــــــرر
ىذا القرار إلى إنشاء لجنة تكمف بفتح معاىد بالمؤسسات الجامعية ويحدد مياميا  ييدؼ :مـــادة األولىــال

 وتدعى في صمب النص "المجنة".، وتشكيمتيا وسيرىا
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 تكمف المجنة في مجاؿ اختصاصيا السيما: :02ـادة ـمـــال
 معاىد بالمؤسسات الجامعية،لفتح بإعداد دفتر الشروط  -
بإبداء الرأي حوؿ اقتراحات فتح معاىد، طبقا ألحكاـ دفتر الشروط المقدـ مف طرؼ المؤسسة الجامعية   -

 المعنية،
بإبداء الرأي، في مجاؿ اختصاصيا، حوؿ برامج التعميـ والتكويف ومحتوياتيا ونوعيتيا ومبلئمتيا لمسارات  -

 المؤسسة الجامعية المعنية،التكويف، المقترحة مف طرؼ 
بالتأكد مف مبلئمة عرض التكويف مع التأطير البيداغوجي، واليياكل والتجييزات المسخرة مف قبل  -

 المؤسسة لضماف ىذا التكويف،
 بالتأكد مف مبلئمة اتفاقيات التعاوف داخل وما بيف المؤسسات وتمؾ المبرمة مع القطاع المستخدـ، -
 تربص لجميع الطمبة المسجميف،بالتأكد مف توفر مياديف ال -
 السير عمى ضماف االنسجاـ الوطني لمتكوينات طبقا لتوجييات وزارة التعميـ العالي والبحث العممي. -

 تتشكل المجنة مف األعضاء التالية: :03ـادة ــمــــال

 السيدة عبابو آسيا، المديرية العامة لمتعميـ والتكويف العالييف، رئيسة، -
 الحاج اليادي، مديرية الدراسات القانونية واألرشيف، عضوا،السيد بف عربية  -
 السيد بممختار سيد أحمد، مديرية التنمية واالستشراؼ، عضوا، -
 السيد خشني كريـ، مديرية التعاوف والتبادؿ ما بيف الجامعات، عضوا، -
 السيدة سعودي عايدة، مديرية الموارد البشرية، عضوة، -
 زانية والوسائل ومراقبة التسيير، عضوا،السيد بابا خميفة، مديرية المي -
 السيدة مخالفي أمينة، جامعة ورقمة، عضوة، -
 السيد شالة عبد الواحد، جامعة بسكرة، عضوا، -
 السيد حسيف عبد القادر، جامعة الشمف، عضوا، -
 السيد سعيدي دمحم، جامعة ىواري بومديف لمعموـ والتكنولوجيا ، عضوا، -
 البيداغوجية الوطنية لميداف عمـو وتكنولوجيا، عضوا،السيد بوزيت دمحم، المجنة  -
 السيد بوفندي توفيق، المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف عمـو المادة، عضوا، -
 السيد كورتل فريد، المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف عمـو اقتصادية والتسيير وعمـو التجارية، عضوا. -

كما يمكف ليا أف تجتمع في دورة غير عادية ة عادية، بناء عمى طمب مف رئيسيا. تجتمع المجنة في دور  :04ــادة ــمــال
 بإستدعاء مف رئيسيا وبطمب مف أغمبية األعضاء أو مف الوزير المكمف بالتعميـ العالي.

 لئلعبلـ.تعد المجنة نظاميا الداخمي في اجتماعيا األوؿ وتصادؽ عميو وترسل نسخة منو لموصاية  :05ــادة ــمــال
 حدد رئيس المجنة جدوؿ أعماؿ كل جمسة طبقا لتوجييات السمطة الوصية.ي :06ــادة ــمــال
 يمكف لمجنة استدعاء خبراء مؤىميف بإمكانيـ مساعدتيا في أشغاليا. :07ــادة ــمــال
 تدوف أشغاؿ المجنة في محاضر وتسجل في سجل خاص يؤشر عميو ويوقعو الرئيس. :08ــادة ــمــال
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يرسل رئيس المجنة محضر اجتماع كل جمسة إلى المديرية العامة لمتعميـ والتكويف العالييف بوزارة 
 لتعميـ العالي والبحث العممي.ا

 تتكفل المؤسسة التي ينتمي إلييا رئيس المجنة بمصاريف سير المجنة. :09ــادة ــمــال
لمتنقل في إطار أشغاؿ المجنة طبقا لمتنظيـ تتكفل المؤسسات التي ينتمي إلييا أعضاء المجنة المدعووف 

 المعموؿ بو، بمصاريف الميمة والنقل.
العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدراء المؤسسات الجامعية، كل في ما يخصو،  يكمف المدير : 10ــادة ــمــال

 ينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.سبتطبيق ىذا القرار الذي 
 
 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الذي يحدد القائمة  ،2012يونيو  7يعدل القرار المؤرخ في  ،2015فيفري  17فيمؤرخ  68رقم  قرار

 الوطنية العميا ألساتذة التعميم التكنولوجي بسكيكدة، المعدل عضاء مجمس إدارة المدرسةأل االسمية
   

  البحث العممي،إن وزير التعميم العالي و 
، والمتضمف 2014سنة  مايو 5الموافق  1435رجب عاـ  5المؤرخ في  154-14بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 أعضاء الحكومة،تعييف 
 ،2005ديسمبر سنة  29الموافق  1426ذي القعدة عاـ  27المؤرخ في  500-05بمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 ،منو 10 الذي يحدد مياـ المدرسة خارج الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، السيما المادة
، 2011غشت سنة  22الموافق  1432 اف عاـرمض 22المؤرخ في  301-11بمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -
 المتضمف إنشاء المدرسة الوطنية العميا ألساتذة التعميـ التكنولوجي بسكيكدة،و
، 2013يناير سنة  30 الموافق 1434 ربيع األوؿ عاـ 22 المؤرخ في 77-13بمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 العممي،يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث الذي 
عضاء مجمس إدارة المدرسة الوطنية الذي يحدد القائمة االسمية أل 2012يونيو  7بمقتضى القرار المؤرخ في -

 العميا ألساتذة التعميـ التكنولوجي بسكيكدة، المعدؿ.
 

  :ما يأتي ـــــــــررـقــي 
  

،المعدؿ والمذكور أعبله كما ىو محدد  2012يونيو  7جدوؿ الممحق بالقرار المؤرخ في اليعدؿ  :ادة األولى ــمــال
 في الجدوؿ الممحق بيذا القرار.

 .والبحث العممي ينشر ىذا القرار في النشرة الرسػمية لمتعميـ العالي: 02ـادة ــمــال
 

           2015فيفري  17حرر بالجزائر في                                                        
 البحث العمميوزير التعميم العالي و                                                                                           

 دمحم مباركي األستاذ                                                                                       

 2015فيفري  15حــرر بالـجــزائــر في: 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي 

 دمحم مباركي األستاذ
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 المدرسة الوطنية العميا ألساتذة التعميم التكنولوجي بسكيكدةمجمس إدارة قائمة أعضاء
 االعضاء المعينين: -1

 القطاع الصفة االسم والمقب
 ممثل الوزير المكمف بالتعميـ العالي والبحث العممي رئيس بوقزاطة جماؿ-
 ممثل الوزير المكمف بالمالية عضو عبد الصمد عبد الحميد-
 ممثل الوزيرة المكمفة بالتربية الوطنية عضو مساعدية مراد عبد هللا-
 ممثل الوزير المكمف بالتكويف والتعميـ المينييف عضو مغزي فيصل-
 ممثل السمطة المكمفة بالوظيفة العمومية واالصبلح االداري  عضو ميار عبدالحكيـ-
 ممثل الوزير المكمف بالصناعة والمناجـ عضو حبة فيصل-
 االعضاء المنتخبين-2
 الييئة الصفة والمقباالسم  
 ممثمة منتخبة عف سمؾ االساتذة المحاضريف عضو بدبودي حياة-
 ممثمة منتخبة عف سمؾ االساتذة المحاضريف عضو بودريوع وردة-
 ممثل منتخب عف سمؾ االساتذة المشاركيف عضو بوزياف صالح-
 ممثمة منتخبة عف سمؾ االساتذة المساعديف عضو ىويف زىية-
 ممثل منتخب عف سمؾ االساتذة المساعديف عضو العيديبابوري -
 ممثل منتخب عف الموظفيف االدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات عضو قروط عبد هللا-
 ممثل منتخب عف الموظفيف االدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات عضو بوسيس ىشاـ-
 ممثل منتخب عف الطمبة عضو بمعيدوني دمحم االميف-
 ممثل منتخب عف الطمبة عضو كماؿ بمعمرية-

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ،2012نوفمبر  27المؤرخ في  438يعدل القرار رقم ، 2015فيفري  21فيمؤرخ  69رقم  قرار

 عضاء مجمس إدارة المدرسةالعميا لألساتذة باألغواط، المعدلألالذي يحدد القائمة االسمية 
           

  البحث العممي،إن وزير التعميم العالي و 
، والمتضمف 2014سنة  مايو 5الموافق  1435رجب عاـ  5المؤرخ في  154-14بمقتضى المرسـو الرئاسي رقـ  -

 تعييف أعضاء الحكومة،
 ،2005ديسػمبر سػنة  29الموافق  1426ذي القعدة عاـ  27المؤرخ في  500-05بمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

 ،منو 10 الذي يحدد مياـ المدرسة خارج الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، السيما المادة
، 2011غشػػت سػػنة  22الموافػػق  1432 رمضػػاف عػػاـ 22المػػؤرخ فػػي  301-11بمقتضػػى المرسػػـو التنفيػػذي رقػػـ  -
 المتضمف إنشاء المدرسة العميا لؤلساتذة باألغواط،و
، الذي 2013يناير سنة  30 الموافق 1434 ربيع األوؿ عاـ 22 المؤرخ في 77-13بمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

 وزير التعميـ العالي والبحث العممي،يحدد صبلحيات 
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الػػذي يحػػدد القائمػػة االسػػمية العضػػاء مجمػػس إدارة  ،2012نػػوفمبر سػنة  27المػػؤرخ فػػي  438بمقتضػى القػػرار رقػػـ -
 باالغواط، المعدؿ. المدرسة العميا لبلساتذة

  :ما يأتي قـــــــــررـــي 
 

المعػدؿ والمػذكور أعػبله  ،2012نػوفمبر سػنة  27المػؤرخ فػي  438رقػـ  يعدؿ جػدوؿ الممحػق بػالقرار :المادة األولى 
 كما ىو محدد في الجدوؿ الممحق بيذا القرار.

 .والبحث العممي ينشر ىذا القرار في النشرة الرسػمية لمتعميـ العالي: 02المـادة 
           2015فيفري  21حرر بالجزائر في                                                       

 البحث العمميوزير التعميم العالي و                                                                                           
 دمحم مباركي  األستاذ                                                                             

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 قائمة أعضاء مجمس إدارة المدرسة العميا لألساتذة باألغواط
 االسم والقب الصفة القطاع

 ميف فايزةأ رئيسا ممثمة الوزير المكمف بالتعميـ العالي والبحث العممي
 داللة احمد بف عضو ممثل الوزير المكمف بالمالية

 يحي دمحم بف عضو ممثل الوزيرة المكمفة بالتربية الوطنية
 بربري طاىر عضو ممثل الوزير المكمف بالتكويف والتعميـ المينييف

 بف رقية دمحم عضو ممثل السمطة المكمفة بالوظيفة العمومية واالصبلح االداري 
 السبلـغناـ عبد  عضو ممثل الوزير المكمف بالصناعة والمناجـ

 

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

 يتضمن إنشاء، 2015فيفري  21مؤرخ في  70رقم قرار 
 بعض مؤسسات التعميم العاليمخابر بحث لدى 

 العممي،إن وزير التعميم العالي والبحث 
، 2014سنة  وماي 05الموافق  1435رجب عاـ  05المؤرخ في  154-14بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -
 المتضمف تعييف أعضاء الحكومة،و 
الذي  ،1999أكتوبر سنة  31الموافق  1420رجب عاـ  21المؤرخ في  243-99وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 يحدد تنظيـ المجاف القطاعية الدائمة لمبحث العممي والتطوير التكنولوجي وسيرىا،
، الذي 1999سنة  أكتوبر 31الموافق  1420رجب عاـ  21المؤرخ في  244-99وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 منو،  7لمادة يحدد قواعد إنشاء مخبر البحث وتنظيمو وسيره، السيما ا
سنة غشت  23 الموافق 1424جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

 ، الذي يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدؿ والمتمـ،2003
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، الذي 2005سنة  غشت16الموافق  1426رجب عاـ  11المؤرخ في  299-05وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 يحدد مياـ المركز الجامعي والقواعد الخاصة بتنظيمو وسيره،

، 2005ديسمبر سنة  29الموافق  1426ذو القعدة عاـ  27المؤرخ في  500-05وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -
 الذي يحدد مياـ المدرسة خارج الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا،

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

، الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة 2011أفريل سنة  11المؤرخ في  203وبمقتضى القرار رقـ  -
 القطاعية الدائمة لمبحث العممي والتطوير التكنولوجي لوزارة التعميـ العالي والبحث العممي، 

وبناء عمى رأي المجنة القطاعية الدائمة لمبحث العممي والتطوير التكنولوجي لوزارة التعميـ العالي والبحث العممي في  -
 ، 2014ديسمبر  09و 08المنعقدة في  ،2014دورتيا ااثانية 

 وبناء عمى اقتراح مدراء مؤسسات التعميـ العالي. -
 

 :ما يأتي ـررـــــقـــــي
 

 1420رجب عاـ  21المؤرخ في 244-99مف المرسوـ التنفيذي رقـ  7طبقا ألحكاـ المادة  :ادة األولىــمــال
ىذا القرار إلى إنشاء مخابر بحث لدى المذكور أعبله، ييدؼ و ، 1999أكتوبر سنة  31الموافق

 بعض مؤسسات التعميـ العالي.

 تحدد قائمة مخابر البحث المنشأة لدى بعض مؤسسات التعميـ العالي في ممحق ىذا القرار. :02ادةــمــال
 ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.  ينشر :03ادة ــمــال

 

2015فيفري  21حرر بالجزائر في  
وزير التعميم العالي والبحث العممي       

 دمحم مباركي األستاذ                                                                                          
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ممحق القرار المتضمن إنشاء مخابر بحث لدى بعض مؤسسات التعميم العالي

 :1جـامعة البمـيدة 
 مخبر بيوتكنولوجيا البيئة والصحة، .1

 جـامعة البـويرة:
مخبر الدولة واالجراـ المنظـ مقاربة قانونية وحقوقية بأبعاد اقتصادية واجتماعية جريػمة  .2

 تبييض األمواؿ نمودجا،
 :يجـامعة الواد

 مخبر الدراسات الفقيية والقضائية، .3
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 مخبر إسيامات عمماء الجزائر في إثراء العمـو اإلسبلمية، .4
 مخبر عمـ النفس العصبي المعرفي واالجتماعي، .5
 جـامعة بجاية:

 مخبر البحث حوؿ فعمية القاعدة القانونية، .6

 جـامعة بشار:
 الميكانيكية،مخبر موثوقية اليندسة  .7
 مخبر اليندسة المعمارية لمتراث والبيئة، .8
 مخبر معالجة المعمومة واالتصاالت السمكية والبلسمكية، .9

 مخبر الشبكات الذكية والطاقات المتجددة، .10
 جـامعة برج بوعريريج:

 مخبر اإللكترونيؾ واالتصاالت المتقدمة، .11

 جـامعة تمـمسان:
 مخبر االنتروبولوجيا المعرفية،   .12

 غرداية: جـامعة
 مخبر التراث الثقافي والمغوي واألدبي بالجنوب الجزائري،  .13
 :2جـامعة قسنطينة 
 مخبر تربية، تكويف وتنمية،  .14
 مخبر خبرة وتػحميل التفوؽ الرياضي، .15
 مخبر عمـ النفس المراىق، .16

 جـامعة مستغانم:
 مخبر المقدس، تعبيرات وتمثبلت، .17
 مخبر القانوف الدستوري والحكـ الراشد، .18
 قانوف العمل والتشغيل،مخبر  .19
 مخبر البعد السوسيوتداولي والمساني في مناىج التعميـ لمغات األجنبية في الجزائر، .20
 مخبر حماية، تثميف والتصنيف الجزيئي لمموارد البحرية الساحمية، .21
 مخبر دراسات النوع البشري، المغات والتنوع السوسيولوجي،  .22
 مخبر حقوؽ اإلنساف والحريات العامة،  .23
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 عة مسيمة: جـام
 مخبر المدينة ،البيئة، المجتمع والتنمية المستدامة، .24
 مخبر سوسيولوجية جودة الخدمة العمومية، .25
 مخبر الدراسات والبحوث في القانوف واألسرة والتنمية اإلدارية، .26

 :1جامعة وىران 
 ،-جمع و دراسة  -مخبر األدب الشعبي في الجزائر  .27
 اإلعجاز: تراث ومعاصرة،مخبر األبحاث والدراسات في قضايا  .28
 مخبرالدراسات القرآنية والمقاصدية، .29
 المخبر الجزائري لمبحث في التكنولوجيات العصرية في الطب، .30
 مخبر عمـ الوراثة في طب العيوف، .31

 جـامعة وىران لمعمـوم والتكنولوجيـا:
 مخبر اآللية، الرؤية والتحكـ الذكي في األنظمة، .32
 مخبر الترميز وسرية المعمومات، .33

 لمـركز الجامعـي لتيسمسيمت:ا
 مخبر الدراسات النقدية واألدبية المعاصرة، .34

 المدرسـة العميا لألساتذة بقسنطينة:
 مخبر الرياضيات التطبيقية والمعموماتية، .35

 المدرسـة الوطنية العميا لمفالحة:
 مخبر تحسيف تكامل لممحاصيل النباتية. .36

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يتضمن إعالن نتائج ،2015فيفري  21مؤرخ في  71قرار رقم 

 الدورة السادسة عشرة لمجنة الوطنية لتقييم الباحثين.
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 والمتضمف، 2014 سنة مايو 5 الموافق 1435 رجب عاـ 5 المؤرخ في 154-14 بمقتضى المرسـو الرئاسي رقـ -

 ،الحكومة أعضاء تعييف
 ،2008 سنة مايو 3 الموافق 1429 عاـ الثاني ربيع 27 في المؤرخ 131-08 رقـ التنفيذي المرسوـ وبمقتضى -

 ،الدائـ بالباحث الخاص األساسي القانوف  المتضمف
الذي  ،2013 سنة يناير 30 الموافق 1434 عاـ ربيع األوؿ 18 في المؤرخ 77-13 رقـ التنفيذي المرسوـ وبمقتضى -

 ،يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
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 الباحثيف لتقييـ الوطنية المجنة تنظيـ يحدد الذي ،2009 ديسمبر 26 في المؤرخ 349 رقـ القرار عمى وبناء -
 ،منو 13 المادة السيما، وسيرىا

، 2015 جانفي 10 وبناء عمى مصادقة المجنة الوطنية لتقييـ الباحثيف في دورتيا السادسة عشرة المنعقدة في  -
 ،عمى محاضر اجتماعات فروعيا

 :رر ما يأتيـــــقـــي
 

حسب درجة االستحقاؽ، مؤىموف لشغل رتبة مدير يعتبر المترشحوف اآلتية أسمائيـ والمرتبوف  :ىــادة األولــــــالم
 بحث.

 فرع عموم الكون، األرض والحياة:
 مركز البحث في عمـ الفمؾ والفيزياء الفمكية والفيزياء األرضية عبتوت عبد السبلـ                  
 المعيد الوطني الجزائري لؤلبحاث الزراعية إصوالح رشيدة                     

  
 عموم وتكنولوجيا:فرع 

 مركز تنمية الطاقات المتجددة ميراف عاشور
  

 :فرع العموم األساسية
 محافظة الطاقة الذرية           نور الديف عبد القادر       

 محافظة الطاقة الذرية عريب مينة                      
 

درجة اإلستحقاؽ، مؤىموف لشغل رتبة أستاذ بحث المترشحوف اآلتية أسمائيـ والمرتبوف حسب  يعتبر : 20المادة 
 قسـ أ.

 فرع عموم وتكنولوجيا:
 مركز تنمية الطاقات المتجددة عباس دمحم                      
 مركز البحث العممي والتقني لئللحاـ والمراقبة ناصر الديف نافع               
 المتجددةمركز تنمية الطاقات  صاحب جوىرة )ز( كوسة      
 محافظة الطاقة الذرية تعوينات مصطفى              

 

 فرع العموم االجتماعية واإلنسانية:
 المركز الوطني لمبحث في األنثربولوجيا االجتماعية والثقافية بف قادة صادؽ                
 االجتماعية والثقافيةالمركز الوطني لمبحث في األنثربولوجيا  بمغراس عبد الوىاب           

  
 فرع العموم األساسية:

 مركز البحث العممي والتقني في التحاليل الفيزيائية والكيميائية بوجمعة أماؿ                 
 مركز البحث العممي والتقني في التحاليل الفيزيائية والكيميائية شبوط رضواف                
 مركز البحث في عمـ الفمؾ والفيزياء الفمكية والفيزياء األرضية زعاتري أماؿ                 
 محافظة الطاقة الذرية خبلصي نادية)ز( طوطاوي  
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يكمف المدير العاـ لمبحث العممي والتطوير التكنولوجي والمدراء العاموف لمراكز البحث النووي  :30ادة ــــــــــالم
العممي والتكنولوجي المعنييف كل فيما يخصو، بتنفيذ ىذا ومديري المؤسسات العمومية ذات الطابع 

 .2015 يناير 10 مف القرار الذي يسري مفعولو ابتداء
 .ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي: 40 المادة

  
  2015فيفري  21: حرر بالجزائر في                                                                                        

     وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                         
 دمحم مباركي األستاذ                                                                          

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ،2013جوان  5المؤرخ في  426يعدل القرار رقم  ،2015فيفري  22مؤرخ في  73قرار رقم 

 والمتضمن تعيين أعضاء مجمس توجيو الديوان الوطني لمخدمات الجامعية.
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
والمتضمف  ،2014 سنة مايو 5 الموافق 1435 رجب عاـ 5المؤرخ في  154-14 الرئاسي رقـبمقتضى المرسوـ  -

 ،تعييف أعضاء الحكومة
 ،1995 سنة مارس 22 الموافق 1415 عاـ شواؿ 21 في المؤرخ 84-95 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ -

 ؛منو 8و 7 المعدؿ والمتمـ، السيما المادتافوالمتضمف إنشاء الديواف الوطني لمخدمات الجامعية وتنظيمو وعممو، 
 ،2013 سنة يناير 30 الموافق 1434 ربيع األوؿ عاـ 18 في المؤرخ 77-13 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ -

 ،الذي يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
أعضاء مجمس توجيو الديواف الوطني والمتضمف تعييف  2013 ،جواف 5 في المؤرخ 426 وبمقتضى القرار رقـ -

 ،لمخدمات الجامعية
 :يــقــرر ما يأتي

 

 ، والمذكور أعبله، كما يمي:2013 جواف 5 في المؤرخ 426 تعدؿ المادة األولى مف القرار رقـ المــــــادة األولى:
 (................................" المادة األولى:..........................) بدون تغيير 

 تحدد تشكيمة مجمس توجيو الديواف الوطني لمخدمات الجامعية كما يأتي: 
 ممثل الوزير المكمف بالتعميـ العالي والبحث العممي، رئيسا، السيد بميفة بومديف                   -
 بالمالية، ممثمة الوزير المكمف السيدة مبربش ظريفة                    -
 ممثل الوزير المكمف بالداخمية والجماعات المحمية،      السيد أعراب مصطفى                   -
 ممثمة الوزير المكمف بالصحة، السيدة بودة غنية                        -
 االجتماعي،ممثل الوزير المكمف بالعمل والضماف  السيد معممي دمحم                        -
 ممثل الوزير المكمف بالرياضة، السيد عمي وشيش عبد الرزاؽ           -
 ممثل الوزيرة المكمفة بالثقافة، السيد بف رجداؿ عثماف رسطاف         -
 ممثل الوزير المكمف بالنقل، السيد صالحي سالـ                     -
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 ممثل الوزير المكمف بالسكف، السيد شرارد مالؾ                       -
 ممثمة الوزير المكمف بالتجارة، السيدة جبالي ربيعة                     -
 ممثل السمطة المكمفة بالوظيفة العمومية واإلصبلح اإلداري  السيد عبد العزيز نجيب عادؿ عمر -
 مديرة جامعة بومرداس، السيدة شريفي ويزة                      -
 مدير جامعة تممساف، السيد غوالي نور الديف                  -
 ،1مدير جامعة قسنطينة  السيد جكوف عبد الحميد                -
 مدير الخدمات الجامعية الجزائر شرؽ، السيد رماش خير الديف                 -
 السانية،-الجامعية وىرافمديرة الخدمات  السيد حرشاوي ليمى                    -
 مدير الخدمات الجامعية بسطيف، السيد زواوي عبلوة                    -
 مديرة اإلقامة الجامعية العالية، السيدة عبادة نياد                       -
 مدير اإلقامة الجامعية مغنية، السيد غازي عبد الحق                  -
 ،1مدير اإلقامة الجامعية سيفوس  السيد كبير دمحم الصالح                 -
 منتخب عف العماؿ،ممثل  السيد بمكزعي ياسيف                    -
 منتخب عف العماؿ،ممثل  السيد صنياجي الطاىر                -
 منتخب عف الطمبة،ممثل  السيد العرب احمد                     -
 منتخب عف الطمبة،ممثل  السيد مختاري ببلؿ                    -
 منتخب عف الطمبة "ممثل  السيد عبد القادر خداوي رشيد         -
 

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

  2015فيفري  22حرر بالجزائر في                                                                                             
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                 

 دمحم مباركي األستاذ                                                                                                     
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ،2014 مارس23 المؤرخ في  262يعدل القرار رقم  ،2015فيفري  21 فيمؤرخ  75رقم قرار 
 2البميدة يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة جامعة

 

 البحث العممي،إن وزير التعميم العالي و 

، 2014سنة  وماي 05الموافق  1435رجب عاـ  05المؤرخ في 154-14بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -
 المتضمف تعييف أعضاء الحكومة،و 
غشػػت سػػنة  23الموافػػق  1424جمػػادى الثانيػػة عػػاـ  24المػػؤرخ فػػي  279-03التنفيػػذي رقػػـ  وبمقتضػػى المرسػػوـ -

 منو، 12الذي يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدؿ والمتمـ، السيما المادة  ،2003
 ،2013سنة  ابريل 15 الموافق 1434 عاـ جمادى الثانية 4المؤرخ في 162 -13بمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ و  -

 منو، 2، السيما المادة 2والمتضمف إنشاء جامعة البميدة
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 ،2013ينػاير سػنة  30الموافػق  1434ربيع األوؿ عػاـ  18المؤرخ في  77 – 13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 الذي يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،

الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة جامعة  ،2014مارس  23المؤرخ في  262وبمقتضى القرار رقـ  -
 .2دةالبمي

 :ما يأتي ررــقــيـ
 

، والمذكػػػور أعػػبله، كمػػا ىػػو 2014مػػارس  23المػػؤرخ فػػي  262يعػػػدؿ الجػػدوؿ الممحػػق بػػالقرار رقػػـ : المــادة األولــى
 محدد في الجدوؿ الممحق بيذا القرار.

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

   2015فيفري  21حرر بالجزائر في                                 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                           

                 دمحم مباركي األستاذ                                                                                            
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ        

 األعضاء المنتخبين: -1
 لقطاعا          الصفة المقباالسم و 

 ممثل  منتخب عف األساتذة لكمية الآلداب والمغات عضو الوالي بوجمعة
 ممثل منتخب عف األساتذة لكمية العمـو اإلنسانية واإلجتماعية عضو عيادي سعيد
 ممثل منتخب عف األساتذة لكمية الحقوؽ والعمـو السياسية عضو عمرو خميل

 عف األساتذة لكمية العمـو اإلقتصادية والعمـو التجارة وعمـو التسيير ةممثمة منتخب عضو خضراوي ساسية
 ممثل منتخب عف سمؾ األساتذة المساعديف عضو زرؼ فؤاد

 ممثل منتخب عف سمؾ األساتذة المسساعديف عضو عقيمي فاطمة الزىراء
 وعماؿ الخدماتممثل منتخب عف الموظفيف اإلدارييف والتقنييف  عضو بف قانة دمحم

 ممثل منتخب عف الموظفيف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات عضو ممبوس ياسيف
 ممثل منتخب عف الطمبة عضو صالي ببلؿ
 ممثل منتخب عف الطمبة عضو لعجاؿ آدـ

 

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

 ،2012نوفمبر  28المؤرخ في  440يعدل القرار رقم  ،2015 فيفري  21فيمؤرخ  76رقم قرار 
 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة جامعة خميس مميانة، المعدل

 

 إن وزير التعميم العالي و البحث العممي،
 ،2014مايو سنة  5الموافق  1435رجب عاـ  5المؤرخ في  154-14بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،



   5102الثالثي األول                              النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي                            5102 فيفري(-األول )جانفيالجزء -السداسي األولالنشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي                          110

 

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

 ،2012يونيو سنة  4الموافق  1433رجب عاـ  14المؤرخ في 247-12رقـ بمقتضى المرسوـ التنفيذي و  -
 منو، 2المتضمف إنشاء جامعة خميس مميانة، السيما المادة 

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

الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة  ،2012نوفمبر 28المؤرخ في  440وبمقتضى القرار رقـ  -
 جامعة خميس مميانة، المعدؿ.

 :ما يأتي ررــقــيـ
 

، المعدؿ، والمذكػور أعبله، كما 2012نوفمبر  28المؤرخ في  440يعػدؿ الجدوؿ الممحق بالقرار رقـ : المادة األولى
 ىو محدد في الجدوؿ الممحق بيذا القرار.

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

   2015فيفري  21حرر بالجزائر في                                 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                    

 دمحم مباركي األستاذ                                                                                          
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 جامعة خميس مميانةقائمة أعضاء مجمس إدارة 
 المعينين:األعضاء  -1

 لقطاعا          الصفة االسم والمقب
 ممثل الوزير المكمف بالتعميـ العالي والبحث العممي رئيس زغدار أحمد

 ممثل الوزير المكمف بالمالية عضو بوسناف عبد الكريـ
 ممثل الوزير المكمف بالتكويف والتعميـ المينييف عضو بمعاليا دومة نور الديف

 بالتربية الوطنية ممثل الوزيرة المكمفة عضو محمود فوزي تبوف 
 ممثل الوزير المكمف بالعمل والتشغيل والضماف االجتماعي عضو مكي عبد القادر

 ممثل السمطة المكمفة بالوظيفة العمومية واإلصبلح اإلداري  عضو شرابطة    مختار
 ممثل الوزير المكمف بالعدؿ عضو لعرؾ دمحم

 الوزير المكمف بالتجارةممثل  عضو عجابي  قادة 
 الصناعة والمناجـممثل الوزير المكمف ب عضو صحراوي بشير

 ممثل الوزير المكمف بالرياضة عضو بختي عمي دمحم لميف
 ممثمة الوزير المكمف بالتييئة العمرانية والبيئة  عضو معمري سميرة
 ممثل الوزير المكمف الفبلحة عضو بوجمعة زروؽ 
 ممثل  الوزير المكمف بالصيد البحري الموارد الصيدية  عضو بف مبارؾ دمحم
 الوالي. ممثل عضو قراش  إبراىيـ
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 األعضاء المنتخبين: -2

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ،2012مارس  19المؤرخ في  71يعدل القرار رقم  ،2015 فيفري  23مؤرخ في 77رقم قرار 

 وىران لمعموم والتكنولوجيا الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة جامعة
 

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

 ،منو 3، المعدؿ والمتمـ، السيما المادة وسيرىا بتنظيـ جامعة وىراف لمعموـ والتكنولوجيا
 ،2014مايو سنة  5الموافق  1435رجب عاـ  5المؤرخ في  154-14بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

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

 منو، 12الذي يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدؿ والمتمـ، ال سيما المادة  ،2003
 ،2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 ذي يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،ال
،الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة  2012 مارس 19المؤرخ في  71وبمقتضى القرار رقـ  -

 وىراف لمعمـو والتكنولوجيا. جامعة
 

 ما يأتي: ررـــقـــيـ

 الييئة الصفة االسم والمقب  
 التكنولوجيااألساتذة لكمية العمـو و ممثمة منتخبة عف  عضو ورداف عبد هللا 

 عمـو الطبيعة والحياة وعمـو واألرضممثل منتخب عف األساتذة لكمية  عضو دمحمبف شيخ  
 ممثل منتخب عف االساتذة لكمية اآلداب والمغات عضو ممفوؼ صبلح الديف  

 ممثل منتخب عف األساتذة لكمية العمـو اإلجتماعية واإلنسانية عضو فكاير عبد القادر 
 والتجارية وعمـو التسييرممثل منتخب عف األساتذة لكمية العمـو اإلقتصادية  عضو بف زىرة بف يوسف 

 ممثمة  منتخبة عف األساتذة لكمية الحقوؽ والعمـو السياسية  عضو جبار جميمة  
 ممثل منتخب عف األساتذة لمعيد عمـو وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية  عضو بوعجناؽ كماؿ  
 ممثل منتخب عف سمؾ األساتذة المساعديف  عضو فتاحيف موسى  

 ممثل منتخب عف سمؾ األساتذة المساعديف عضو مكاكي دمحم  
 ممثل منتخب عف الموظفيف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات عضو عطافف سمير 

 ممثل منتخب عف الموظفيف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات عضو بف سونة العجاؿ
 ممثل منتخب عف الطمبة عضو والحيف الصادؽ
 ممثل منتخب عف الطمبة عضو حمزة بمحاج ميدي
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، والمذكػور أعبله، كما ىومحدد  2015أفريل  21المؤرخ في  172يعػدؿ الجدوؿ الممحق بالقرار رقـ : مادة األولىــال
 في الجدوؿ الممحق بيذا القرار.

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

2015 فيفري  23في حرر بالجزائر                                             
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                            

 دمحم مباركي األستاذ                                                                                                  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    

 األعضاء المنتخبين:
 الييئة الصفة االسم والمقب

 ممثل منتخب عف األساتذة لكمية عمـو الطبيعة والحياة عضو بر عبد الرزاؽاج -
 ممثل منتخب عف األساتذة لكمية اليندسة الكيربائية عضو بوحميدة  دمحم -
 ممثل منتخب عف األساتذة لكمية اليندسة المعمارية واليندسة المدنية عضو نمديمي عمي -
 ممثل منتخب عف األساتذة لكمية اليندسة الميكانيكية عضو ميف بشيرا -
 ممثل منتخب عف األساتذة لكمية الكيمياء عضو حجاؿ دمحم -
 الفيزياءممثل منتخب عف األساتذة لكمية  عضو بمبشير أحمد حفيظ -
 ممثل منتخب عف األساتذة لكمية الرياضيات واإلعبلـ اآللي عضو سعدوني قدور -
 ممثل منتخب عف األساتذة لمعيد التربية البدنية والرياضية  عضو لوح ىشاـ -
 ممثل منتخب عف سمؾ األساتذة المساعديف عضو معمر اليواري  -
 المساعديفممثل منتخب عف سمؾ األساتذة  عضو تابت أوؿ نور الديف -
 ممثل منتخب عف الموظفيف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات عضو قمتة بوشيبة -
 ممثل منتخب عف الموظفيف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات عضو مختاري أحمد -
 ممثل منتخب عف الطمبة عضو طيايبة مراد -
 ممثل منتخب عف الطمبة عضو جيبللي دمحم -

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

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ،2013جويمية  22المؤرخ في  294يعدل القرار رقم  ،2015 فيفري  23مؤرخ في  78رقم قرار 

 المدية يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة جامعة الذي
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 ،2014مايو سنة  5المػوافق  1435رجب عاـ  5المؤرخ في   154 - 14بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

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

 منو، 12يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدؿ والمتمـ، السيما المادة الذي  ،2003
المتضمف و  ،2009يناير سنة  4الموافق  1430محـر عاـ  7المؤرخ في  11-09وبمقتضىالمرسوـ التنفيذي رقـ  -

 إنشاء جامعة المدية، المعدؿ والمتمـ ،
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 ،2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 الذي يحدد صبلحيات وزير التعميـ العمي والبحث العممي،

الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة ، 2013جويمية  22المؤرخ في   294وبمقتضى القرار رقـ   -
 المدية. جامعة

 : يـقرر ما يأتـي
 

، والمذكػػػور أعػبله، كمػا ىػػو 2013جويميػة  22المػػؤرخ فػي  294يعػػدؿ الجػدوؿ الممحػػق بػالقرار رقػـ : األولــىادة ـــمــال
 محدد في الجدوؿ الممحق بيذا القرار.

 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.: 02ادة ــمــال
   2015 فيفري 23في حرر بالجسائر 

 وزير التعليم العالي والبحث العلمي               

 دمحم مباركي األستاذ                                                                                                  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 قائمة أعضاء مجمس إدارة جامعة المدية
 1- األعضاء المعينين:

 

 القطاع الصفة االسم والمقب
 والبحث العممي ممثل الوزير المكمف بالتعميـ العالي رئيس عبادلية دمحم الطاىر -
 ممثل الوزير المكمف بالمالية عضو كوحيل السعيد  -
 لتربية الوطنيةممثل الوزيرة  المكمفة با عضو لعبلوي أحمد -
 ممثل الوزير المكمف بالتكويف والتعميـ المينييف عضو خضروف عمار -
 ممثل الوزير المكمف بالعمل و التشغيل والضماف االجتماعي عضو عمار ميوب -
 ممثل السمطة المكمفة بالوظيفة العمومية و اإلصبلح اإلداري  عضو فنيش حسيف -
 المكمف بالعدؿممثل الوزير  عضو عيساوي دمحم -
 ممثل الوزير المكمف بالتجارة عضو بوسحابة عمارة -
 ممثل الوزير المكمف بالصناعة و المناجـ  عضو رزوؽ لطفي -
 بالتييئة العمرانية و البيئة ممثل الوزير المكمف عضو ناجي ناجي -
 ممثل الوزير المكمف باالتصاؿ عضو زاير إبراىيـ -
 الوالي ممثل عضو عياش ىواري  -

 

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

 يحدد  ،2015فيفري  23مؤرخ في  79رقم قرار 
 1القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة جامعة الجزائر

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
والمتعمق  ،1984غشت سنة  18الموافق  1404ذي القعدة عاـ  21المؤرخ في 209 -84بمقتضى المرسوـ رقـو  -

 منو، 3، المعدؿ والمتمـ، السيما المادة وسيرىا1بتنظيـ جامعة الجزائر
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 فوالمتضم ،2014مايو سنة  5الموافق  1435رجب عاـ  5المؤرخ في  154-14بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -
 ،تعييف أعضاء الحكومة

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

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

، 2010يوليو سنة  14الموافق  1431شعباف عاـ  2المؤرخ في  183-10وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .رسمية جامعة الجزائتغيير توالمتضمف 

 

 : يـقرر ما يأتـي
 

جمادة الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03مف المرسـو التنفيذي رقـ  12تطبيقا ألحكاـ المادة : ادة األولىــمــال
ؼ ىذا القرار إلى د، المعدؿ والمتمـ، والمذكور أعبله، يي2003غشت سنة  23الموافق  1424

 .1مجمس إدارة جامعة الجزائرتحديد القائمة اإلسمية ألعضاء 
 في الجدوؿ الممحق ليذا القرار. 1حدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس إدارة جامعة الجزائرت: 02المادة 
 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.: 03المادة 

 

 2015 فيفري  23في حرر بالجزائر                                                                                
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                              

 دمحم مباركي األستاذ                                                                           
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 1قائمة أعضاء مجمس إدارة جامعة الجزائر
 األعضاء المعينين: -1

 القطاع الصفة االسم و المقب
عبادلية دمحم الطاىر-  ممثل الوزير المكمف بالتعميـ العالي والبحث العممي رئيس 
فورار لعيدي عيسى -  ممثل الوزير المكمف بالمالية عضو 
لبصير أحسف - لتربية الوطنيةممثل الوزيرة المكمفة با عضو   
براىيمي عز الديف - بالتكويف والتعميـ المينييفممثل الوزير المكمف  عضو   
مرشيشي أحمد -  ممثل الوزير المكمف بالعمل و التشغيل والضماف االجتماعي عضو 
ياسف خير الديف -  ممثل السمطة المكمفة بالوظيفة العمومية واإلصبلح اإلداري  عضو 
كزاؿ كماؿ -  ممثل الوزير المكمف بالصحة والسكاف واإلصبلح المستشفيات عضو 
عبد القادر األمير خياطي -  ممثل الوزير المكمف بالشؤوف الدينية واألوقاؼ عضو 
تواتي كماؿ -  ممثل الوزير المكمف بالسكف والعمراف والمدينة عضو 
معيوؼ سعيد - بالصناعة والمناجـ  ممثل الوزير المكمف عضو   
بعوش فتيحة ليمى - بالفبلحة والتنمية الريفية والصيد البحري  ممثمة الوزير المكمفة عضو   
حوسيني حاتـ -  ممثل الوزيرة المكمفة بالبريد وتكنولوجيات اإلعبلـ واالتصاؿ عضو 
جغادر عبد الجميل   -  الوالي ممثل عضو 
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  :األعضاء المنتخبين -2
 الييئة الصفة االسم و المقب

 ممثل منتخب عف األساتذة لكمية الحقوؽ  عضو بف ناصر أحمد -
 ممثمة منتخبة عف األساتذة لكمية الطب عضو زرىوني فتيحة -
 ممثل منتخب عف األساتذة لكمية العمـو اإلسبلمية عضو عباسي نور الديف -
 ممثل منتخب عف سمؾ األساتذة المساعديف عضو بف لحسف معمر -
 المساعديفممثل منتخب عف سمؾ األساتذة  عضو سعيدي منير -
 ممثمة منتخبة عف الموظفيف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات عضو زكري رزيقة -
 ممثل منتخب عف الموظفيف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات عضو بف طالب عزيز -
 ممثل منتخب عف الطمبة عضو حمرىـ عبد الجبار -
 ممثل منتخب عف الطمبة عضو بف لشيب أمير -

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ،2013المؤرخ في أول ديسمبر  935، يعدل القرار رقم 2015فيفري  23في  مؤرخ 80رقم قرار 

 بجاية ألعضاء مجمس إدارة جامعة القائمة االسميةالذي يحدد 
 

 البحث العممي،إن وزير التعميم العالي و 
 ،2014مايو سنة  5الموافق  1435رجب عاـ  5المؤرخ في  154 –14بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
 ،1998سنة يوليو  7الموافق  1419ربيع األوؿ عاـ  13المؤرخ في  218 –98وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 منو، 3المتضمف إنشاء جامعة بجاية، المعدؿ والمتمـ، السيما المادة و 
غشت سنة  23الموافق  1424جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03التنفيذي رقـ  وبمقتضى المرسوـ -

 منو، 12يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدؿ والمتمـ، السيما المادة الذي  ،2003
 ،2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 الذي يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
، الذي يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس إدارة 2013المؤرخ في أوؿ ديسمبر  935رقـ وبمقتضى القرار  -

 جامعة بجاية.
 

 يـقرر ما يأتـي :
 

المعدؿ، والمذكػور أعبله،  ،2013أوؿ ديسمبر  المػؤرخ في 935يعػدؿ الجدوؿ الممحق بالقرار رقـ : المادة األولى
 كما ىو محدد في الجدوؿ الممحق بيذا القرار.

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

      2015فيفري  23حرر بالجزائر في
 البحث العمميوزير التعميم العالي و     

 دمحم مباركي األستاذ                                                                                         
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 قائمة أعضاء مجمس إدارة جامعة بجاية
 1- األعضاء المعينين:
 القطاع الصفة االسم والمقب

 ممثل الوزير المكمف بالتعميـ العالي والبحث العممي رئيس بداري كماؿ -
 ممثل الوزير المكمف بالمالية عضو شيخ دمحم -
 لتربية الوطنيةالمكمفة با ةممثل الوزير  عضو عبيدات لحبيب -
 ممثل الوزير المكمف بالتكويف والتعميـ المينييف عضو لوحي رشيد -
 ممثل الوزير المكمف بالعمل والتشغيل والضماف االجتماعي عضو عمار موىوب أحسف -
 ممثل السمطة المكمفة بالوظيفة العمومية واإلصبلح اإلداري  عضو سيدي معمر يوسف -
 ممثل الوزير المكمف بالعدؿ عضو طيبي سعيد -
 ممثل الوزير المكمف بالتجارة عضو مومف حسيف -
 ممثل الوزيرة المكمفة بالثقافة عضو ريغي خبلؼ -
 الصناعة والمناجـ ممثل الوزير المكمف عضو بارة بشير  -
 ممثل الوزير المكمف بالفبلحة والتنمية الريفية  عضو بوعزيز نوي  -
 بالطاقة  ممثل الوزير المكمف عضو سبع عمر -
 بالموارد المائية ممثل الوزير المكمف عضو مخوخ رشيد -
 الوالي ممثل عضو خباش خالد -

 "......................................(والباقي بدون تغيير)............................. 
  

 ممحق لقائمة أعضاء مجمس إدارة جامعة بجاية
 

 الصفة بالقطاع االسم و المقب
 موزير المكمف بالماليةل مدير البرمجة ومتابعة الميزانية لوالية بجاية، ممثبل شيخ دمحم -

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ،2015جانفي  21المؤرخ في  19يعدل القرار رقم  ،2015فيفري  24خ في مؤرّ  81رقم قرار 

 الطمبة لفائدة في الوسط المينيتربصات الميدانية و الذي يحدد طبيعة ال
 وكيفيات تقييميا ومراقبتيا وبرمجتيا

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضّمف تعييف و  ،2014مايو سنة  5الموافق  1435رجب عاـ  5المؤرخ في  154-14بمقتضى المرسـو الرئاسي رقـ  -

 أعضاء الحكومة،
 ،2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األّوؿ عاـ  18المؤّرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 الذي يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 ،2013غشت سنة  31الموافق  1434شواؿ عاـ  24خ في المؤر  306-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 وفي الوسط الميني لفائدة الطمبة، المعدؿ، المتضّمف تنظيـ التربصات الميدانيةو 
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في الوسط تربصات الميدانية و الذي يحدد طبيعة ال ،2015جانفي سنة  21المؤرخ في  19وبمقتضى القرار رقـ  -
 ،الطمبة وكيفيات تقييميا ومراقبتيا وبرمجتيا لفائدة الميني

 

 :ما يأتي ررــقـــي
 

 21المؤرخ في  19مف القرار رقـ  23و 15،  14،  13،  12،  11،  8،  6،  5،  2تعدؿ المواد  :المادة األولى
 والمذكور أعبله وتحرر كما يأتي: ،2015جانفي سنة 

 الميني ، كل مف:ُتعتبر تربصات ميدانية وفي الوسط : 2لمادة ̎ا
- :.............................................................. 

o ،........................ 
o ،....................... 
o ....................... 

- ،................................................................................. 
- ،................................................................................. 
 تربصات اإلدماج ونياية الدراسات في تكوينات ليسانس نظاـ ؿ.ـ.د، -
 تربصات اإلدماج ونياية الدراسات في تكوينات الماستر". -

 

ويف، بمناقشة عمنية لمذكرة نياية الدراسة : يختتـ تربص نياية الدراسات لمسنة الخامسة مف التك5 المادة" 
 أماـ لجنة". 

بالنسبة لمتكوينات المضمونة مف طرؼ جامعة التكويف المتواصل، ييدؼ تربص نياية :  6المادة " 
 الدراسات تمكيف المتعمـ مف اكتساب و/ أو تحييف كفاءاتو المينية". 

نياية : بالنسبة لمتكوينات المضمونة في المدارس العميا لؤلساتذة ،ييدؼ تربص  8المادة " 
االلتحاؽ بمينة تتطمب إلى تحضير مناسب في الميداف يسيل لممتربص  الدراسات

ميارات لمتأقمـ والتكيف والتجديد مف جية، كما تسمح بتآلف المتربص مع 
ستويات اإلدارية مختمف ىياكل ونشاطات المؤسسة التعميمية )عمى الم

 ( مف جية أخرى. اغوجية والحياة والتبادؿ الجماعيوالبيد
 ينقسـ التربص إلى ثبلث مراحل: 

 المبلحظة، -
 المشاركة، -
 التطبيق. -

يسمح ىذا التربص، تجسيد خطة الطالب وتحقيق ميمتو، بالتركيز عمى النظرة النقدية خبلؿ ىذا 
 العمل البيداغوجي أوبعده ". 

: ُتسمح التربصات الميدانية وفي الوسط الميني، لئلدماج ،ونياية الدراسة، لمطالب الذي يحضر  11المادة " 
بالتعرؼ عمى ظروؼ العمل مف خبلؿ احتكاكو الميني وتطبيق معموماتو  شيادة الميسانس،

 النظرية المكتسبة خبلؿ تكوينو".
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تحرير مذّكرة نياية الدراسات أو تقرير عف : تخَتتـ تربصات نياية الدراسات لطمبة الميسانس ب 12المادة " 
 التربص وفقا ألىداؼ التكويف ".

: ُتسمح التربصات الميدانية وفي الوسط الميني، لئلدماج ،ونياية الدراسة ،لمطالب الذي يحضر  13المادة " 
شيادة الماستر، وضعو في جو عممي فعمي حيث يبدأ معو عمبل يناسب مساره البيداغوجي 

وـ خبللو بتطبيق المعمومات النظرية المكتسبة خبلؿ تكوينو. كما ُتمِكف ىذه وتخصصو ويق
 التربصات الطالب مف تعميق معرفتو بالوسط الميني والدراية بمكاسب وقيود ىذا األخير". 

 ". بمناقشة عمنية لمذكرة أماـ لجنة : يتوج تربص نياية الدراسات في الماستر 14المادة " 
مف ىذا القرار مف طرؼ  14و 12، 10، 7، 5: ُتقيـ تربصات نياية الدراسات المذكورة في المواد  15المادة " 

 306-13مف المرسـو التنفيذي رقـ  7باحثيف المشار إلييـ في المادة -لجنة تتكوف مف أساتذة
،المعدؿ والمذكور أعبله ومف  ،2013غشت سنة  31الموافق  1434شواؿ عاـ   24المؤرخ في 

 يعينو المسؤوؿ المؤىل لمؤسسة تكويف المتربص. رئيس
 يمنح كل عضو في المجنة، نقطة، ويعتبر المعدؿ بمثابة عبلمة نياية لمتربص".

 

 : .......................)بدون تغيير(.............................................23" المادة 
- ....................................................................................... 
- ....................................................................................... 
- : .............................................. 

o ...............................،.......... 
o .......................................... 

 

بالنسبة لتكوينات ليسانس ؿ.ـ.د، ُتحدد مدة التربصات الميدانية وفي الوسط الميني في دفتر األعباء  -
 لعرض التكويف لميسانس المعنية.

في كل عرض  بالنسبة لتكوينات الماستر، ُتحدد مدة وفترة التربصات الميدانية وفي الوسط الميني -
 ".حسب المياديف والفروع والتخصصات تكويف

 ينشر ىذا القرار في الجريدة الرسمية لمجميورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. :02مادة ــال
 

2015 فيفري  24 حرر بالجزائر، في  
وزير التعميم العالي والبحث العممي    

 دمحم مباركي األستاذ                                                                                                        
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يتضمن إنشاء لجنة تكمف، 2015فيفري  24مؤّرخ في  82رقم قرار 
 "أنماط جديدة"  لمماستر ويحدد مياميا وتشكيمتيا وسيرىابفتح 

 
 

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

 التوجييي لمتعميـ العالي، المعّدؿ والمتّمـ،
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والمتضّمف  ،2014مايو سنة  5الموافق  1435رجب عاـ  5المؤّرخ في  154-14وبمقتضى المرسـو الرئاسي رقـ  -
 تعييف أعضاء الحكومة،

 ،2003غشت سنة  23الموافق  1424جمادى الثانية عاـ  24المؤّرخ في  279-03وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -
 المعدؿ والمتمـ،الذي يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا،

الذي يحدد  ،2005غشت سنة  16الموافق  1426رجب عاـ  11المؤّرخ في  299-05وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -
 مياـ المركز الجامعي والقواعد الخاصة بتنظيمو وسيره،

الذي يحدد مياـ  ،2005ديسمبر  29الموافق  1426ذي القعدة عاـ  27المؤّرخ في  500-05وبمقتضى المرسـو رقـ  -
 المدرسة خارج الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا،

 ،2008غشت سنة  19الموافق  1429شعباف عاـ  17مؤّرخ في ال 265-08وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ -
 والمتضّمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه،

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

 

 :ما يأتي يقـــــــــــــرر
 

تشكيمتيا مياميا و  ويحددتكمف بفتح "أنماط جديدة" لمماستر ييدؼ ىذا القرار إلى إنشاء لجنة  :مـــادة األولىــال
 وتنظيميا وسيرىا وتدعى في صمب النص "المجنة".

 تكمف المجنة في مجال اختصاصيا السيما :  :02المــــادة 
  بإبداء الرأي حوؿ مطابقة دفتر الشروط المقدـ مف طرؼ المؤسسات الجامعية، -
بإبداء الرأي حوؿ برامج التعميـ والتكويف ومحتوياتيا ونوعيتيا ومبلئمتيا لمسارات التكويف "أنماط  -

 جديدة"  لمماستر، المقترحة مف طرؼ المؤسسات الجامعية،
بالتأكد مف مبلئمة عرض التكويف الماستر في اليندسة مع التأطير البيداغوجي، واليياكل والتجييزات  -

 المسخرة مف قبل المؤسسة لضماف ىذا التكويف،
 بالتأكد مف مبلئمة اتفاقيات التعاوف داخل وما بيف المؤسسات تمؾ المبرمة مع القطاع المستخدـ، -
 يع الطمبة المسجميف،بالتأكد مف توفر مياديف التربص لجم -
السير عمى ضماف االنسجاـ الوطني لمتكوينات "أنماط جديدة" لمماستر المقترحة طبقا لتوجييات وزارة  -

 التعميـ العالي والبحث العممي .
 يعني بالرمزاف التالييف : :03مـــادة ــال

 ع: المديرية العامة لمتعميـ والتكويف العالييف، .ت .ت .ع.ـ -
 ت: المديرية العامة لمبحث العممي والتطوير التكنولوجي. .تع. .ب .ع.ـ -
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 تتكوف المجنة التي يرأسيا المدير العاـ لمبحث العممي والتطوير التكنولوجي مف األعضاء التالية: :04مـــادة ــال
 عضوا ، ـ ع ت ت ع، السيد بف تميس عبد الحكيـ ، -
 ،عضوا، ـ ع ب ع ت ت السيد بمبشير حساف، -
 ، عضوا،ـ ع ت ت ع بوقزاطة جماؿ،السيد  -
 ، عضوا،ـ ع ب ع ت ت السيد سبلمي مختار،  -
 عضوا،السيد لحفة فريد ، جامعة تممساف،  -
 ،ا، عضو السيدة سعدية نادية ،جامعة ىواري بومديف لمعموـ والتكنولوجيا -
 ،ا، عضو  1السيدة منصوري نورة، جامعة قسنطينة  -
 ، عضوا،المتعددة التقنيات بالجزائرالسيد تيمي رضواف، المدرسة الوطنية  -

كما يمكف أف تجتمع في دورة غير عادية  ،تجتمع المجنة في دورة عادية، بناء عمى طمب مف رئيسيا :05مــادة ــال
 أغمبية األعضاء أو مف الوزير المكمف بالتعميـ العالي.طمب مف  يإستدعاء مف رئيسيا بناء عمى

 .الداخمي في اجتماعيا األوؿ وتصادؽ عميو وترسل نسخة منو لموصاية لئلعبلـ تعد المجنة نظاميا :60مــادة ــال
 يحدد رئيس المجنة جدوؿ أعماؿ كل جمسة طبقا لتوجييات السمطة الوصية. :70مــادة ــال
 تدوف أشغاؿ المجنة في محاضر وتسجل في سجل خاص يؤشر عميو ويوقعو الرئيس. :80مــادة ــال

اجتماع كل جمسة إلى المديرية العامة لمتعميـ والتكويف العالييف بوزارة التعميـ  يرسل رئيس المجنة محضر
 العالي والبحث العممي.

 تكفل المؤسسة التي ينتمي إلييا رئيس المجنة بمصاريف سير المجنة.ت :90مــادة ــال
المجنة طبقا لمتنظيـ تتكفل المؤسسات التي ينتمي إلييا أعضاء المجنة المدعووف لمتنقل في إطار أشغاؿ 

 .المعموؿ بو، بمصاريف الميمة والنقل
كمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدراء المؤسسات الجامعية، كل في ما يخصو، بتطبيق ي :10مــادة ــال

 ينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.سىذا القرار الذي 
 

2015 فيفري  24 حرر بالجزائر، في  
وزير التعميم العالي والبحث العممي    

 دمحم مباركي األستاذ                                                                                                       
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 تحويل ، يتضمن إنشاء لجنة تكمف بمتابعة2015 فيفري  24مؤرخ في  83رقم قرار 
 المدارس التحضيرية إلى مدارس وطنية عميا ويحدد مياميا وتشكيمتيا وسيرىا

 

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

 التوجييي لمتعميـ العالي، المعّدؿ والمتّمـ،
والمتضّمف  ،2014مايو سنة  5 الموافق 1435رجب عاـ  5المؤّرخ في  154-14وبمقتضى المرسـو الرئاسي رقـ  -

 تعييف أعضاء الحكومة،
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الذي يحدد مياـ  ،2005ديسمبر  29الموافق  1426ذي القعدة عاـ  27المؤّرخ في  500-05وبمقتضى المرسـو رقـ  -
 المدرسة خارج الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا،

والمتضّمف  ،2009يناير سنة  20الموافق  1430محّرـ عاـ  23المؤّرخ في  21-09وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -
 إنشاء المدرسة التحضيرية في عمـو الطبيعة والحياة،

والمتضّمف  ،2009يناير سنة  20الموافق  1430محّرـ عاـ  23المؤّرخ في  22-09وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -
 إنشاء المدرسة التحضيرية في العمـو والتقنيات،

والمتضّمف  ،2009يناير سنة  20الموافق  1430محّرـ عاـ  23المؤّرخ في  23-09نفيذي رقـ وبمقتضى المرسـو الت -
 إنشاء المدرسة التحضيرية في العمـو االقتصادية والتجارية وعمـو التسيير،

 ،2009غشت سنة  10الموافق  1430شعباف عاـ  19المؤّرخ في  255-09وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -
 شاء المدرسة التحضيرية في العمـو والتقنيات بتممساف،والمتضّمف إن

 ،2009غشت سنة  10الموافق  1430شعباف عاـ  19المؤّرخ في  256-09وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -
 والمتضّمف إنشاء المدرسة التحضيرية في العمـو والتقنيات بعنابة،

والمتضّمف  ،2010يونيو سنة  28الموافق  1431رجب عاـ  15المؤّرخ في  160-10وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -
 إنشاء المدرسة التحضيرية في العمـو والتقنيات بوىراف،

والمتضّمف  ،2010يونيو سنة  28الموافق  1431رجب عاـ  15المؤّرخ في  161-10وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -
 رية وعمـو التسيير بوىراف،إنشاء المدرسة التحضيرية في العمـو االقتصادية والتجا

والمتضّمف  ،2010يونيو سنة  28الموافق  1431رجب عاـ  15المؤّرخ في  162-10وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -
 إنشاء المدرسة التحضيرية في العمـو االقتصادية والتجارية وعمـو التسيير بتممساف،

والمتضّمف  ،2010يونيو سنة  28الموافق  1431رجب عاـ  15المؤّرخ في  163-10وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -
 إنشاء المدرسة التحضيرية في العمـو االقتصادية والتجارية وعمـو التسيير بقسنطينة،

والمتضّمف  ،2010يونيو سنة  28الموافق  1431رجب عاـ  15المؤّرخ في  164-10وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -
 إنشاء المدرسة التحضيرية في العمـو االقتصادية والتجارية وعمـو التسيير بعنابة،

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

والمتضّمف  ،2013نوفمبر سنة  9الموافق  1435محّرـ عاـ  5المؤّرخ في  373-13التنفيذي رقـ  وبمقتضى المرسـو -
 إنشاء المدرسة التحضيرية في عمـو الطبيعة والحياة بمستغانـ،

والمتضّمف  ،2014غشت سنة  25الموافق  1435شواؿ عاـ  29المؤّرخ في  233-14وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -
 سة التحضيرية في عمـو الطبيعة والحياة بوىراف.إنشاء المدر 

 

 :ما يأتي يقـــــــــــــرر
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ييدؼ ىذا القرار إلى إنشاء لجنة تكمف بمتابعة تحويل المدارس التحضيرية إلى مدارس وطنية  :المـــادة األولى
 تدعى في صمب النص "المجنة".ويحدد مياميا وتشكيمتيا وسيرىا و عميا 

 

 اختصاصيا السيما: تكمف المجنة في مجاؿ :02المــادة 
 بإعداد دفتر الشروط لتحويل المدارس التحضيرية إلى مدارس وطنية عميا، -
 بإبداء الرأي حوؿ مطابقة دفتر الشروط المقدـ مف طرؼ المدارس التحضيرية، -
التكويف، المقترحة مف بإبداء الرأي حوؿ برامج التعميـ والتكويف ومحتوياتيا ونوعيتيا ومبلئمتيا لمسارات  -

 المدارس التحضيرية المحولة إلى مدارس وطنية عميا،
بالتأكد مف مبلئمة عرض التكويف مع التأطير البيداغوجي، واليياكل والتجييزات المسخرة مف قبل  -

 المؤسسة لضماف ىذا التكويف،
لتعميـ العالي والبحث بالسير عمى ضماف االنسجاـ الوطني لمتكوينات المقترحة طبقا لتوجييات وزارة ا -

 العممي .
 تكوف المجنة مف األعضاء التالية:ت :03المـــادة 
 السيد بف زياف عبد الباقي، مدير المدرسة الوطنية المتعددة التقنيات بوىراف، رئيسا، -
 ،االسيدة رباني فوزية، مديرة المدرسة التحضيرية لمعموـ والتكنولوجيا بعنابة، عضو  -
 التحضيرية في العمـو االقتصادية والتجارية وعمـو التسيير بدرارية،عضوا،السيد حشماوي دمحم، مدير المدرسة  -
 السيد كوري لخضر، مدير المدرسة التحضيرية لعموـ الطبيعة والحياة بمستغانـ، عضوا، -
 السيد كوديل مولود، مدير المدرسة الوطنية العميا لئلعبلـ اآللي، عضوا، -
 صعيب محمود، مدير المدرسة الوطنية العميا لؤلشغاؿ العمومية، عضوا،السيد بف  -
 السيد زكاف أحمد، مدير المدرسة الوطنية العميا لئلحصاء واالقتصاد التطبيقي، عضوا، -
 السيد حمدي بوعبلـ، مدير المدرسة الوطنية العميا لعموـ البحر وتييئة الساحل، عضوا، -
 ،اة الوطنية العميا لممانجمنت، عضو السيدة مساييد أمينة، مديرة المدرس -
 ،االسيدة بمولة سكينة، أستاذة بمدرسة الدراسات العميا التجارية ، عضو  -
 السيد صادؽ دمحم، أستاذ بالمدرسة الوطنية العميا لمتجارة، عضوا، -
 ،االسيدة خرشي ىنية، أستاذة بالمدرسة الوطنية العميا لئلحصاء واالقتصاد التطبيقي، عضو   -
 مة دمحم، أستاذ بالمدرسة الوطنية العميا لممناجـ والمعادف، عضوا،السيد ريت -
 السيد بوسبيعة صالح ىشاـ، أستاذ بالمدرسة الوطنية المتعددة التقنيات بالجزائر، عضوا، -
 السيد بف شعباف أحمد، أستاذ بالمدرسة الوطنية العميا لمفبلحة، عضوا. -

 

كما يمكف ليا أف تجتمع في دورة غير عادية جتمع المجنة في دورة عادية، بناء عمى طمب مف رئيسيا. ت :04المــادة 
 بإستدعاء مف رئيسيا بناء عمى طمب مف أغمبية األعضاء أو مف الوزير المكمف بالتعميـ العالي.

 ة منو لموصاية لئلعبلـ.تعد المجنة نظاميا الداخمي في اجتماعيا األوؿ وتصادؽ عميو وترسل نسخ :05المــادة 
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 يحدد رئيس المجنة جدوؿ أعماؿ كل جمسة طبقا لتوجييات السمطة الوصية. :06المــادة 
 

 دوف أشغاؿ المجنة في محاضر وتسجل في سجل خاص يؤشر عميو ويوقعو الرئيس.ت :07المــادة 
والتكويف العالييف بوزارة التعميـ يرسل رئيس المجنة محضراجتماع كل جمسة إلى المديرية العامة لمتعميـ 

 العالي والبحث العممي.
 

 المجنة. تتكفل المؤسسة التي ينتمي إلييا رئيس المجنة بمصاريف سير :08المــادة 
تتكفل المؤسسات التي ينتمي إلييا أعضاء المجنة المدعووف لمتنقل في إطار أشغاؿ المجنة طبقا لمتنظيـ المعموؿ بو، 

 والنقل.بمصاريف الميمة 
 

يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدراء المدارس التحضيرية، كل في ما يخصو، بتطبيق  :09المــادة
 ينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.سىذا القرار الذي 

 
 
 

ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  ــ
 ،2013ديسمبر  8المؤرخ في  956يعدل القرار رقم ، 2015فيفري  23مؤرخ في  86قرار رقم 

 يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة ديوان المطبوعات الجامعية
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 والمتضمف 2014 سنة مايو 5 الموافق 1435 رجب عاـ 5 في المؤرخ 154-14 رقـ الرئاسي المرسـو بمقتضى -

 ؛الحكومة أعضاء تعييف
 2005 سنة سبتمبر 26 الموافق 1426 عاـ شعباف 22 المؤرخ في 370-05 وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ -

 ،؛منو 8و 7 األساسي لديواف المطبوعات الجامعية، السيما المادتاف القانوف  يتضمف
 الذي 2013 سنة يناير 30 الموافق 1434 األوؿ عاـربيع  18 فيخ ؤرالـ 77-13 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ -

 صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي؛ يحدد
الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة ديواف  2013 ديسمبر 8 في المؤرخ 956 وبمقتضى القرار رقـ -

 المطبوعات الجامعية؛
 :يقرر ما يأتي

 

 ، والمذكور أعبله، كما يمي:2013 ديسمبر 8 في المؤرخ 956 ف القرار رقــ األولى المادة تعدؿ المــادة األولى:
 ...........:............................) بدوف تغيير (........................."المادة األولى

  كما يأتي: لممطبوعات الحامعيةتحدد تشكيمة مجمس توجيو الديواف الوطني 
 

 ممثل الوزير المكمف بالتعميم العالي والبحث العممي، رئيسا،                 منصور خوجة فاتح -
 ،ممثل الوزير المكمف بالمالية بممسؾ ميدية                       -

 2015فيفري   24 حــرر بالـجــزائــر في
 العمميوزير التعميم العالي والبحث 

 دمحم مباركي األستاذ
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 ،ممثل الوزير المكمف بالتربية الوطنية تومي سيد أحمد                     -
 ،الوزيرة المكمفة بالثقافة ممثل قانة ياسر عرفات                    -
 ،ممثل الوزير المكمف بالتعميـ والتكويف المينييف بعوشي نور الديف                   -
 ،ممثمة الوزير المكمف بالتجارة بمعربي صورية                      -
 ،المؤلف والحقوؽ المجاورةالمدير العاـ لمديواف الوطني لحقوؽ  بودرار دمحم                          -
 ،رئيسة الندوة الجيوية لموسط شريفي لويزة                         -
 ،ممثل الوزير المكمف بالغرب غوالي نور الديف                    -
 ،رئيس الندوة الجيوية لمشرؽ  جكوف عبد الحميد                   -
 ،مدير مركز البحث في اإلعبلـ العممي والتقني بعداش نجيب                       -
 ،ممثل منتخب عف العماؿ بف عابد ناصر                     -
   .ممثل منتخب عف العماؿ" بف مدور اليادي                   -

 

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

  2015فيفري  23حرر بالجزائر في                                                                                         
  وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                         

 دمحم مباركي األستاذ                                                                                    
                                     ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يحـدد القائـمــة االسمية، 2015فيفري  25مـؤرخ في  87رقم قــرار 
 ألعضــــاء المجمــس العممــي  لجامعـــــة برج بوعريريج

 

 إن وزيـر التعميـم العـالي والبحـث العـممي،
والذي  ،2014مػػايو سػػنة  5 الموافػق 1435رجػب  05في  المػؤرخ 154-14بمقتضى المرسػوـ الرئاسػي رقػـ  -

 يتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
غشت سنة  23 الموافق 1424جمػادى الثانية عاـ  24 فػيالمؤرخ  279-03وبمقتضى المػرسوـ التػنفيذي رقػـ  -

 منو،  22المادة المعدؿ والمتمـ،السيما  وسيرىا، يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمياالذي  ،2003
، 2012سنة  يونيو 4الموافق  1433رجب عػاـ  14المؤرخ في  244-12 رقػـوبمقتضى المرسػوـ التنػفػيذي  -

 والمتضمف إنشػاء جامعػة بػرج بػوعريريج، 
 ،2013سنػة  يناير 30الموافػق  1434 عاـ ربيع األوؿ 18الػمؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسػػوـ التنفيذي رقػـ  -

 الذي يحػدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 وبنػػػاء عمى محػػاضر اجتػػماع المجمػس العممػي لجامعػػػة بػػرج بػػوعريػػريج. -

 

 :ما يأتي يـقــرر
 

عاـ  الثانية جػمادى 24المػؤرخ فػي  279-03مف المرسـو التػنفيذي رقػـ  22لمادة تطبيقا ألحكػاـ ا : مادة األولىـال
، المعػػدؿ والمتػمـ والمذكػػور أعػػبله، ييػدؼ ىػذا القػرار إلى 2003غشت سػنػة  23الموافق  1424

 تحػديد الػقائػمة االسػمية ألعػضاء المجمس العممػي لجامعػة بػرج بوعريريػج.
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الجػػدوؿ الممحػق بيػذا في الػقائػمة االسػػمية ألعػضاء المجػمس العممػي لجامػعػة بػرج بوعريريج  تحػدد : 02مادة ـال
 الػقرار.

المديػر العػاـ لمتعميـ والتػكويف العالييػف ومديػر جامعة برج بوعريريج، كػل فيما يخصو، بتنػفيػػذ  يكمف : 03ادة ــمــال
 ىػذا القػرار الذي سينػشر في النػشرة الرسػمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

 

           2015فيفري  25حرر بالجزائر في                                                                                     
 البحث العمميوزير التعميم العالي و                                                                                      

 دمحم مباركي األستاذ                                                                                       
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يحدد القائمة الذي  ،2015فيفري  25ممحق بالقرار المؤرخ في 
 لجامعـة بـرج بـوعـريـرج.ألعضاء المجمس العممي االسمية  

 

 االسم والمقب الصفة      
 عػباوي كريـ مدير جامعة برج بوعريريج ، رئيس المجمس العمػمي لمجامعة
 عيدؿ صميح التكويف المتواصل والشياداتو نػائب مدير الجامعة لمتكويف العالي في الطوريف األوؿ والثاني 

 مصطفاي مسعود والبحث العممي بعد التدرج والتأىيػل الجامعي نػائب مدير الجامعة لمتكويف العالي  فيما
 سمماني العربي والتظاىرات العممية ؿنػائب مدير الجامعة لمعبلقات الخارجية والتعاوف والتنشيط واالتصا

 مسعوداف ابراىيـ نػائب مدير الجامعة لمتنمية واالستشراؼ والتوجيو
 أخروؼ سمير عميد كمية الرياضيات واإلعبلـ اآللي

 زرواتي رشيد عميد كمية العمـو االجتماعية واإلنسانية
 بوبترة جماؿ عميد كمية العمـو والتكنولوجيا

 بف واضح عمي عميد كمية عمـو الطبيعة والحياة  وعمـو األرض والكوف 
 بف يحي بشير عميد كمية الحقوؽ والعمـو السياسية

 بوعزة خالد وعمـو التسييرعميد كمية العمـو االقتصادية، التجارية 
 مسعوداف أحمد عميد كمية اآلداب والمغات

 بوبترة عبد الحق رئيس المجمس العممي لكمية الرياضيات واإلعبلـ اآللي
 قرزيز محمود رئيس المجمس العممي لكمية العمـو االجتماعية واالنسانية

 الديفشبللي نصر  رئيس المجمس العممي لكمية العمـو والتكنولوجيا
 الوىاب بف ثابت عبد رئيس المجمس العممي لكمية عمـو الطبيعة والحياة وعمـو األرض والكوف 
 الصغير جيطمي دمحم رئيس المجمس العممي لكمية العمـو االقتصادية والتجارية وعمـو التسيير

 عروي حورية رئيس المجمس العممي لكمية اآلداب والمغات
 كساؿ عبد الحميـ األستاذية لكميػة العمـو والتكنولوجياممثل عف األساتذة ذوي مصف 

 كحوؿ عبد الحميـ ممثل عف األساتذة ذوي مصف األستاذية لكمية العمـو والتكنولوجيا
 شػوتري أماؿ وعمـو التسيير ممثل عف األساتذة ذوي مصف األستاذية لكمية العمـو االقتصادية والتجارية

 بػركاف يوسف وعمـو التسيير األستاذية لكمية العمـو االقتصادية والتجاريةممثل عف األساتذة ذوي مصف 
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 مرواني عبد الباقي ممثل عف األساتذة مف مصف األستاذية  لكمية الرياضيات واإلعبلـ اآللي
 مباركية عبد الناصر المغاتمف مصف األستاذية لكمية اآلداب و ممثل عف األساتذة 

 قػػري مجػيد األستاذية لكمية اآلداب والمغاتممثل عف األساتذة مف مصف 
 قػػرزيز  محػمود ممثل عف األساتذة مف مصف األستاذية  لكمية العمـو االجتماعية واإلنسانية

 جنيدي رضا ممثل عف األساتذة مف مصف األستاذية لكمية عمـو الطبيعة والحياة وعمـو األرض والكوف 
 بومرفػق صباح لكمية عمـو الطبيعة والحياة وعمـو األرض والكوف  ممثمة عف األساتذة مف مصف األستاذية
 قيسوس مختار ممثل عف األساتذة المساعديف قسـ " أ "
 بف أحسف حسف صبلح الديف ممثل عف األساتذة المساعديف قسـ  " أ "

 سعد الديف عبد الرزاؽ مسؤوؿ المكتبة المركزية
 بوعػافية محػمد 1أستاذ بجامعة سطيف 
 شيكوش  جػماؿ أستاذ بجامعة المسيمة

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يحـدد القائـمــة االسمية ألعضـاء ،2015فيفري  25مـؤرخ في  88رقم قــرار 

 المجمــس العممــي  لكميـة العموم والتكنولوجيا بجامعة بـرج بوعريريج
 

 إن وزيـر التعميـم العـالي والبحـث العـممي،
تضمف موال ،2014مايػو سنػة  5 الموافػق 1435رجػب  05في  المػؤرخ 154-14بمقتضى المػرسػوـ الرئاسػي رقػـ  -

 أعضاء الحكومة،تعييف 
غشت سنػة  23 الموافق 1424جمػادى الثانية عاـ  24 فػيالمؤرخ  279-03وبمقتضى المػرسـو التنفيذي رقـ  -

 منو،  44السيما المادة  وسيرىا، المعدؿ والمتمـ، الذي يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا ،2003
، 2012سػنة  يونيو 4الموافق  1433رجب عاـ  14المؤرخ في  244-12 رقـوبمقتضى المرسػـو التنػفػيذي  -

 والمتضمف إنشاء جامعػة بػرج بوعريريج، 
الذي  ،2013سنػة  يناير 30الموافػق  1433ربيع األوؿ  18المؤرخ فػي  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقػـ  -

 يحػدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 .2014ديسػمبر  10محػضر اجتػماع المجمػس العممػي لكميػة العمػوـ والتكنولوجيا بػتاريخ  وبنػػاء عمى -

 

 ما يأتي: يـقــرر
 

الثانية عػاـ  جػمادى 24المػؤرخ فػي  279-03مف المرسػوـ التػنفيذي رقػـ  44تطبيقا ألحكػاـ الػمادة  :ادة األولىـمــال
والمذكػػػور أعػػػبله، ييػدؼ ىػذا القػرار إلى  ،والمتػمـ ، المعػػػدؿ2003غشت سػنة  23الموافق  1424

 تحػديد الػقائػمة االسػمية ألعػضاء المجمس العممػي لكميػة العػمـو والتكنولوجيا بجامػعة برج بوعريريػج.
في  تحػدد القػائمة االسمية ألعضاء المجػمس العممي لكمية العمـو والتكنولوجيا بجامعػة برج بوعريريج  : 02ادة ــمــال

 الجدوؿ الممحق بيػذا القرار.
يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييػف ومديػر جامعػة برج بوعريريج، كػل فيػما يخصو، بتنػفيػػذ  : 03ادة ــمــال

 سينػشر في النػشرة الرسػمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. ىػذا القػرار الذي
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 2015فيفري  25حرر بالجزائر في :                                                                 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                  

 األستاذ دمحم مباركي                                                                
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ممحق بالقرار مـؤرخ في 25 فيفري 2015، الذي يحدد القائمة االسمية
 ألعضاء المجمس العممي لكمية العموم والتكنولوجيا بجامعة برج بوعريرج

 

 االسم و المقـب الصفة
رئيس المجمس العممي لكمية العمـو والتكنولوجيا، ممّثل عف األساتذة 

 شبللي نصر الديف مف مصّف األستاذية لقسـ ىندسة المحيط

 بػوبترة جماؿ عػميد الكمية 
 اقػمـو خميستي  نائب العميد مكمف بما بعد التدرج
 داداش دراجػي نائب العميد مكمف بالبيداغوجيا

 طالبي دمحم لميف رئيس قسـ االلكترونيؾ
 كساؿ عبد الحميـ رئيس قسـ االلكتروميكانيؾ

 فػركوس ىػناء رئيس قسـ عمـو المادة
 جػابو جماؿ رئيس قسـ عمـو و تقنيات

 لػقزيط عبد الناصر رئيس قسـ اليندسة المدنية 
 حػبلتي عبد الحق المحيطرئيس قسـ ىندسة 

 روابح  خالد رئيس المجنة العممية لقسـ اإللكترونيؾ
 كحوؿ عبد الحميـ رئيس المجنة العممية لقسـ عمـو المادة

 بوالتوت  فػريد ممثل عف األساتذة مف مصف األستاذية لقسـ اإللكترونيؾ
 عيدؿ صميح ممثل عف األساتذة مف مصف األستاذية لقسـ اإللكترونيؾ

 بػوزيد عبد الرزاؽ ممثل عف األساتذة مف مصف األستاذية لقسـ اإللكتروميكانيؾ
 حػميميد  مػراد ممثل عف األساتذة مف مصف األستاذية لقسـ اإللكتروميكانيؾ

 قػرار  نبيمة ممثل عف األساتذة مف مصف األستاذية لقسـ عمـو المادة
 سػعد سعود فطيمة المادةممثل عف األساتذة مف مصف األستاذية لقسـ عمـو 

 شػوتري حسينة ممثل عف األساتذة مف مصف األستاذية لقسـ عمـو و تقنيات
 حػمادو  عبد الوىاب ممثل عف األساتذة مف مصف األستاذية لقسـ عمـو و تقنيات
 روابػح زىير ممثل عف األساتذة مف مصف األستاذية لقسـ اليندسة المدنية

 داودي سميـ  قسـ " ب "ممثل األساتذة المحاضريف 
 مػزعاش صبلح الديف ممثل عف األساتذة المساعديف قسـ " أ " لمكمية
 خػالدي عبد الغني ممثل عف األساتذة المساعديف قسـ " أ " لمكمية

 بػف تػركي الحواس مسؤوؿ مكتبة الكمية
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 يحـدد القائـمــة االسمية ألعضاء  ،2015فيفري  25مـؤرخ في  89رقم قــرار  
 المجنة العممية لقسم اإللكترونيك لكميـة العموم والتكنولوجيا بجامعة بـرج بوعريريج 

 

 إن وزيـر التعميـم العـالي والبحـث العـممي،
يتضمف والذي  2014 سنػة مايػو 5الموافػق 1435 رجػب 05 في المػؤرخ 154-14 رقػـ الرئاسػي المػرسػـو بمقتضى-

 تعييف أعضاء الحكومة،
 سنػة غشت 23 الموافق 1424 عاـ الثانية جمػادى 24فػي المؤرخ 279- 03 رقـ التنفيذي المػرسوـ وبمقتضى -

 منو،  48ة الماد المعدؿ والمتمـ، السيما وسيرىا، بتنظيميا الخاصة الذي يحدد مياـ الجامعة والقواعد، 2003
، 2012 سػنة يونيو 4 الموافق 1433 عاـ رجب 14 في المؤرخ 244-12 رقـ التنػفػيذي المرسػوـ وبمقتضى -

 إنشاء جامعػة بػرج بوعريريج، والمتضمف
 الذي ،2013 سنػة يناير 30 الموافق 1433 األوؿ ربيع 18 فػي المؤرخ 77-13 رقػـ التنفيذي المرسوـ وبمقتضى -

 ،صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي يحدد

 .2014 أكتػوبر 8 بػتاريخ اإللكتػرونيؾ وبنػػاء عمى محػضر اجتػماع المجنة العممػية لقسػـ -
 

 :ما يأتي يـقــرر
 

 عػاـ  الثانية جػمادى 24 فػي المػؤرخ 279-03 رقػـ التػنفيذي المرسػوـ مف 48 الػمادة تطبيقاألحكػاـ : ادة األولىــمــال

الػقائػمة  إلػى تحػديد والمذكػػػور أعػػػبله، ييػدؼ ىػذا القػرار ،المعػػػدؿ والمتػمـ، 2003 غشت سػنة 23 الموافق 1424
 االسػمية ألعػضاء المجنػة العمػمية لقسػـ اإللكتػرونيؾ لكميػة العػمـو والتكنولوجيا بجامػعة برج بوعريريػج.

المجنة العممية لقسـ اإللكترونيؾ لكمية العمـو والتكنولوجيا بجامعػػػة برج  تحػدد القػائمة االسمية ألعضاء :02ادة ــمــال
 الجدوؿ الممحق بيػذا القرار.في بوعريريج 

كمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييػف ومديػر جامعػة برج بوعريريج، كػل فيػما يخصو، بتنػفيػػذ ي :03ادة ــمــال
 النػشرة الرسػمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.القػرار الذي سينػشر في  ىػذا

 

 2015فيفري  25حرر بالجزائر في :                                                                                     
 تعميم العالي والبحث العمميوزير ال                                                                                     

 دمحم مباركي األستاذ                                                                                      
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ممحق بالقـرار المؤرخ في 25 فيفري 2015 يحدد القائمة االسمية ألعضاء 
 المجنة العممية لقسم اإللكترونيك لكمية العموم والتكنولوجيا بجامعة برج بوعريرج

 

 االسم والمقـب الصفة
 روابح خػالد رئيس المجنة العممية لقسـ اإللكترونيؾ

 طػالبي دمحم لميف رئيس القسـ
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 بػوالتوت  فػريد ممثل األساتذة
المحاضريف قسـ "أ" ممثل األساتذة  بػوبترة  جػماؿ 

 عػيدؿ  صميح ممثل األساتذة المحاضريف قسـ "أ"
 مػسالي زوبيدة ممثل األساتذة المحاضريف قسـ "أ"

 حسيف غػربي عبد النور ممثل األساتذة المحاضريف قسـ "ب"
 مػزعاش صبلح الديف ممثل األساتذة المساعديف قسـ "أ"

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يحـدد القائـمــة االسمية ،2015فيفري  25مـؤرخ في  90رقم قــرار 

 لكميـة اآلداب والمغات بجامعة بـرج بوعريريج ألعضـاء المجمــس العممــي
 

 البحـث العـممي،إن وزيـر التعميـم العـالي و 
تضمف موال ،2014سنػة  مايػو 5 الموافػق 1435رجػب  05في  المػؤرخ 154-14بمقتضى المػرسػـو الرئاسػي رقػـ -

 تعييف أعضاء الحكومة،
غشت سنة  23 الموافق 1424جمػادى الثانية عػاـ  24 فػيالمؤرخ  279-03وبمقتضى المػرسـو التنفيذي رقـ  -

 منو،  44السيما المادة المعدؿ والمتمـ،  وسيرىا، يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمياالذي  ،2003
، 2012سنة  يونيو 4الموافق  1433رجب عاـ  14المؤرخ في  244-12 وبمقتضى المرسػـو التنػفػيذي رقػـ-

 والمتضمف إنشاء جامعػة بػرج بوعريريج، 
الذي  ،2013 سنػة يناير 30الموافػق  1433ربيع األوؿ  18المؤرخ فػي  77-13وبمقتضى المرسػوـ التنفيذي رقـ -

 يحػدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 .2014نوفػمبر  04وبنػػاء عمى محضر اجتػماع المجمػس العممػي لكميػة اآلداب والمغات بػتاريخ  -

 

 يـقــرر ما يأتي:
جػمادى الثانية عاـ  24المػؤرخ فػي  279-03مف المرسػـو التنفيذي رقػـ  44تطبيقا ألحكػاـ الػمادة  :ادة األولى ــمــال

والمذكػػػور أعػػػبله، ييػدؼ ىػذا القػرار إلى  ،المعػػػدؿ والمتػمـ، 2003غشت سػنة  23الموافق  1424
 تحػديد الػقائػمة االسػمية ألعػضاء المجمس العممػي لكميػة اآلداب والمغات بجامعػة برج بوعريريػج.

في حػدد القائػمة االسمية ألعػضاء المجػمس العممي لكمية اآلداب والمغات بجامعػة برج بوعريريج ت : 02ادة ــمــال
 الجدوؿ الممحق بيػذا القرار.

كمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييػف ومديػر جامعة برج بوعريريج، كػل فيػما يخصو، بتنػفيػػذ ي : 03ادة ــمــال
 في النػشرة الرسػمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. ىػذا القػرار الذي سينػشر

 

 2015فيفري  25حرر بالجزائر في :                                                                    
 لبحث العممياالعالي و وزير التعميم                                                                                             

 دمحم مباركي                                                                                            
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 ممحق بالقرار المؤرخ في25 فيفري 2015، يحدد القائمة االسمية 
 ألعضاء المجمس العممي لكمية اآلداب والمغات بجامعة برج بوعريرج

 

 االسم و المقـب الصفة
 عػػروي حػورية المغات سة المجمس العممي لكمية اآلداب و رئي

 مػسعوداف أحػمد عػميد الكمية 
 دريسي صالح المسائل المرتبطة بالطمبةنائب العميد المكمف بالدراسات و 

 زرقاف عػزوز  البحث العممي والعبلقات الخارجية ب العميد المكمف بما بعد التدرج نائ
 رزيق بوعبلـ  األدب العربي قسـ  المغة و رئيس 

 لػونيس عمي المغات األجنبية  و رئيس قسـ اآلداب 
 بػف خػوية  رابح والمغات األجنبية ممثل عف األساتذة مف مصف األستاذية لقسـ اآلداب
 ذوادي بمقاسـ  المغات األجنبيةو  ممثل عف األساتذة مف مصف األستاذية لقسـ اآلداب 

 مػباركية عبد الناصر األساتذة مف  مصف األستاذية لقسـ المغة واألدب العربيممثل عف 
 قػػري  مػجيد األدب العربيو ممثل عف األساتذة مف  مصف األستاذية لقسـ المغة 

 صػابري بوبكر الصديق ممثل عف األساتذة المساعديف قسـ " أ "  لمكمية
 نػجار  أروى  ممثل عف األساتذة المساعديف قسـ " أ " لمكمية

 نػش  أكػـر مسػؤوؿ المكػتبة
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يحـدد القائـمــة االسمية ألعضـاء ،2015فيفري  25مـؤرخ في  91رقم قــرار 
 المجمس العممـي لكميـة العموم االجتماعية واإلنسانية بجامعة بـرج بوعريريج

 

 البحـث العـممي،إن وزيـر التعميـم العـالي و 
تضمف والم ،2014مايػو سنػة  5 الموافػق 1435رجػب  05في  المػؤرخ 154-14بمقتضى المػرسػوـ الرئاسػي رقػـ  -

 أعضاء الحكومة، تعييف
غشت سنة  23 الموافق 1424جمػادى الثانية عػاـ  24 فػيالمؤرخ  279-03وبمقتضى المػرسـو التنفيذي رقـ  -

 منو،  44السيما المادة  وسيرىا،المعدؿ والمتمـ، يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمياالذي  ،2003
، 2012سنة  يونيو 4الموافق  1433رجب عاـ  14المؤرخ في  244-12 ـرقػوبمقتضى المرسػـو التنػفػيذي  -

 والمتضمف إنشاء جامعػة بػرج بوعريريج، 
الذي  ،2013سنػة  يناير 30الموافػق  1433ربيع األوؿ  18المؤرخ فػي  77-13وبمقتضى المرسػوـ التنفيذي رقـ  -

 يحػدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 .2014أكتوبر  12وبنػػاء عمى محضر اجتػماع المجمػس العممػي لكميػة العمػوـ االجػتماعية واإلنسانية بػتاريخ  -

 

 :ما يأتي يـقــرر
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جػمادى الثانية عاـ  24المػؤرخ فػي  279-03مف المرسػـو التنفيذي رقػـ  44تطبيقا ألحكػاـ الػمادة  :ادة األولى ــمــال
والمذكػػػور أعػػػبله، ييػدؼ ىػذا القػرار إلى تحػديد  ،، المعػػػدؿ والمتػمـ2003غشت سػنة  23الموافق  1424

 الػقائػمة االسػمية ألعػضاء المجمس العممػي لكميػة العمـو االجتماعية واإلنسػانية بجامعػة برج بوعريريػج.
االجػتماعية واإلنػسانية بجامػعػة العموـ تحػدد القائػمة االسمية ألعػضاء المجػمس العممي لكميػة  :02ادة ــمــال

 بوعريريج بالجدوؿ الممحق بيػذا القرار.
يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييػف ومديػر جامعة برج بوعريريج، كػل فيػما يخصو، بتنػفيػػذ :  03ادة ــمــال

    القػرار الذي سينػشر في النػشرة الرسػمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.ىػذا 
 2015فيفري  25حرر بالجزائر في :                                                                                        

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                         
 دمحم مباركي األستاذ                                                                                                   

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ألعضاء يحدد القائمة االسمية ،2015فيفري  25ممحق بالقرار المؤرخ في 

 المجمس العممي لكمية العموم االجتماعية واإلنسانية بجامعة برج بوعريرج
 

 االسم و المقـب الصفة
 قػرزيز محمود واإلنسانيةرئيس المجمس العممي لكمػية العمـو االجتػماعية 

 زرواتي رشػيد عػميد الكمية 
 بمقاسـ الحاج نائب العميد المكمف بالدراسات والمسائل المرتبطة بالطمبة

 سػبلقجي العيػد رئيس قسـ العمـو االجتماعية
 مػانع  عمار ممثل عف األساتذة مف مصف األستاذية لقسـ العمـو االجتماعية 

 جػغبمو  حمزة مصف األستاذية لقسـ العمـو االجتماعيةممثل عف األساتذة مف 
 نػػوي  عمار ممثل عف األساتذة المساعديف قسـ " أ "

 مػػراكشي حساف مسؤوؿ مكتبة الكمية
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يحـدد القائـمــة االسمية ألعضـاء المجمــس العممـي ،2015فيفري  25مـؤرخ في  92رقم قــرار 
 لكميـة عـموم الطبيعـة والحـياة وعمـوم األرض والكون بجــامعــة بـرج بــوعريريج

 

 العـممي،البحـث إن وزيـر التعميـم العـالي و 
تضمف والم ،2014مايػو سنػة  5 الموافػق 1435رجػب  05في  المػؤرخ 154-14بمقتضى المػرسػـو الرئاسػي رقػـ -

 تعييف أعضاء الحكومة،
غشت سنة  23 الموافق 1424جمػادى الثانية عػاـ  24 فػيالمؤرخ  279-03وبمقتضى المػرسـو التنفيذي رقـ  -

 -منو،  44السيما المادة  وسيرىا،المعدؿ والمتمـ، والقواعد الخاصة بتنظيميايحدد مياـ الجامعة الذي  ،2003
، 2012سنة  يونيو 4الموافق  1433رجب عاـ  14المؤرخ في  244-12 رقػـوبمقتضى المرسػوـ التنػفػيذي 

 والمتضمف إنشاء جامعػة بػرج بوعريريج، 
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الذي  ،2013سنػة  يناير 30الموافػق  1433ربيع األوؿ  18المؤرخ فػي  77-13وبمقتضى المرسػوـ التنفيذي رقـ  -
 يحػدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،

 . وبنػػاء عمى محاضر اجتػماع المجمػس العممػي لكميػة عمػوـ الطبيعة والحيػاة وعموـ األرض والكوف  -
 

 :ما يأتي يـقــرر
 

جػمادى الثانية عاـ  24المػؤرخ فػي  279-03مف المرسوـ التنفيذي رقػـ  44تطبيقا ألحكػاـ الػمادة  :ادة األولىــمــال
والمذكػػػور أعػػػبله، ييػدؼ ىػذا القػرار إلى  ،، المعػػػدؿ والمتػمـ2003غشت سػنة  23الموافق  1424

تحػديد الػقائػمة االسػمية ألعػضاء المجمس العممػي لكميػة عموـ الطبيعة والحياة وعموـ األرض 
 والكوف بجامعػة برج بوعريريػج.

القائمة االسمية ألعضاء المجػمس العممي لكمية عموـ الطبيعة والحياة وعموـ األرض والكوف  تحػدد :02ادة ــمــال
 الجدوؿ الممحق بيػذا القػرار.في بجامعػة برج بوعريريج 

يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييػف ومديػر جامعة برج بوعريريج ، كػل فيػما يخصو، بتنػفيػػذ  :03ادة ــمــال
 القػرار الذي سينػشر في النػشرة الرسػمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. ىػذا

 

 2015فيفري  25حرر بالجزائر في :                                                                                        
 البحث العمميوزير التعميم العالي و                                                                                          

 دمحم مباركي األستاذ                                                                                                  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ممحق بالقرار المؤرخ في 25 فيفري 2015، يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس
 العممي لكمية عـموم الطبيعة والحياة وعموم األرض الكون بجامعـة بـرج بـوعـريـرج

 

 االسـ و المقػب الصفة
 الوىاببػف ثابت عبد  الكوف جمس العممي لكمية عمـو الطبيعة والحياة وعمـو األرض و رئيس الم

 بف واضح عمي عػميد الكمية 
 بػوبموطة  طاىر نائب العميد مكمف بالدراسات والمسائل المرتبطة بالطمبة

 قيسوس مختار العبلقات الخارجيةئب العميد مكمف بما بعد التدرج والبحث العممي و نا
 بمحاج دمحم الطيب  رئيس قسـ العمـو البيولوجية
 معتصـ دحػو رئيس قسـ العمـو الزراعية  

 بومرفق صباح  ممثمة األساتذة مف مصف األستاذية لقسـ العمـو البيولوجية
 بعزيز نعيمة ممثمة مف مصف األستاذية  لقسـ العمـو البيولوجية

 جػنيدي رضا  ممثل األساتذة مف مصف األستاذية لقسـ العمـو الزراعية
 عبد الوىابضيافات  ممثل األساتذة المحاضريف قسـ " ب " لمكمية
 مػربيعي عبد المالؾ ممثل عف األساتذة المساعديف قسـ " أ " لكمية
 بػف يوسف نبيل  ممثل عف األساتذة المساعديف قسـ " أ " لمكمية

 مػباركي ليمى مسؤولة المكتبة
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 يحـدد القائـمــة االسمية ألعضـاء ،2015فيفري  25مـؤرخ في  93رقم قــرار 
 لكميـة الريـاضيات واإلعـالم اآللـي بجــامعــة بـرج بــوعـريريـجالمجمــس العممـي 

 

 إن وزيـر التعميـم العـالي والبحـث العـممي،
تضمف والم ،2014مايػو سنػة  5 الموافػق 1435رجػب  05في  المػؤرخ 154-14بمقتضى المػرسػوـ الرئاسػي رقػـ  -

 تعييف أعضاء الحكومة،
غشت سنة  23 الموافق 1424جمػادى الثانية عػاـ  24 فػيالمؤرخ  279-03وبمقتضى المػرسـو التنفيذي رقـ  -

 منو،  44السيما المادة  المعدؿ والمتمـ، وسيرىا، يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمياالذي  ،2003
، 2012سنة  يونيو 4الموافق  1433عاـ رجب  14المؤرخ في  244-12رقػـوبمقتضى المرسػوـ التنػفػيذي  -

 والمتضمف إنشاء جامعػة بػرج بوعريريج، 
الذي  ،2013سنػة  يناير 30الموافػق  1433ربيع األوؿ  18المؤرخ فػي  77-13وبمقتضى المرسػوـ التنفيذي رقـ  -

 يحػدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 .2014 ديسػمبر 07وبنػػاء عمى محػضر اجتػماع المجمػس العممػي لكميػة الرياضيات واإلعبلـ اآللي بػتاريخ  -
 

 :ما يأتي يـقــرر
 

جػمادى الثانية عاـ  24المػؤرخ فػي  279-03مف المرسوـ التنفيذي رقػـ  44ألحكػاـ الػمادة  تطبيقا :ادة األولىــمــال
والمذكػػػور أعػػػبله، ييػدؼ ىػذا القػرار إلى  ،، المعػػػدؿ والمتػمـ2003غشت سػنة  23الموافق  1424

تحػديد الػقائػمة االسػمية ألعػضاء المجمس العممػي لكميػة الرياضيات واإلعػبلـ اآللػي بجامعػة برج 
 بوعريريػج.

تحػدد الػقائػمة االسػمية ألعػضاء المجػمس العممي لكمػية الرياضيات واإلعبلـ اآللي بجامعػة بػرج  :02ادة ــمــال
 الجػدوؿ الممحػق بيػذا الػقرار.في بوعريريج 

، كػل فيػما يخصو، بتنػفيػػذ لييػف ومديػر جامعة برج بوعريريجالمدير العاـ لمتعميـ والتكويف العا يكمف : 03ادة ــمــال
 القػرار الذي سينػشر في النػشرة الرسػمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.ىػذا 

 

 2015فيفري  25حرر بالجزائر في                                                                                    
 البحث العمميوزير التعميم العالي و                                                                                   

 دمحم مباركي األستاذ                                                                                     
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يحدد القائمة االسمية ألعضاء ،2015فيفري  25ممحق بالقرار مؤرخ في 
 المجمس العممي لكمية الرياضيات واإلعالم اآللي بجامعة برج بوعريرج

 

 االسم والمقـب الصفة
 بػوبترة عبد الحق رئيس المجمس العممي لكمية الرياضيات  اإلعبلـ اآللي

 أخػروؼ سػمير عػميد الكمية 
العميد مكمف بالدراسات والمسائل المرتبطة بالطمبةنائب   رحػموف عز الديف 
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 مػرواني عبد الباقي نائب العميد مكمف بما بعد التدرج والبحث العممي والعبلقات الخارجية
 بف سػعيد  فػارس رئيس قسـ الرياضيات بالنيابة

 شػريخي مػراد رئيس قسـ اإلعبلـ اآللي 
العممياتيرئيس قسـ البحث   مػوساوي عمي 

 مصطفاي مسعود ممثل األساتذة مف مصف األستاذية لقسـ اإلعبلـ اآللي 
 بوزياف عبد الرؤوؼ ممثل األساتذة مف مصف األستاذية لقسـ اإلعبلـ اآللي

 ميمل عباس ممثل األساتذة مف مصف األستاذية لقسـ البحث العممياتي
البحث العممياتيممثل األساتذة مف مصف األستاذية لقسـ   عطية عبد الوىاب  

 عػػدوف اسماعيل ممثل عف األساتذة لقسـ الرياضيات
 عباوي كريـ ممثل عف األساتذة مف مصّف األستاذية لقسـ الرياضيات

 زواش  جعفر ممثل عف األساتذة المساعديف قسـ " أ " لمكمية
 بمحاج فوضيل ممثل عف األساتذة المساعديف قسـ " أ " لمكمية

 لطيفي وساـ مسؤوؿ مكتبة الكمية
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يتضمن تجديد تشكيمة لجنة ،2015فيفري  26قرار مؤرخ في 
 الخدمات االجتماعية لدى مديرية الخدمات الجامعية باتنة فسديس

 

 البحث العممي،إن وزير التعميم العالي و 
المتضمف و ، 2006سنة  يوليو 15 الموافق 1427جمادى الثانية عاـ  19المؤرخ في 03-06بمقتضى األمر رقـ  -

 العمومية،القانوف األساسي العاـ لموظيفة 
الذي يحدد ، 1982سنة  وماي 15الموافق  1402رجب عاـ  21المؤرخ في 179-82بمقتضى المرسوـ رقـ  -

 المتمـ،محتوى الخدمات االجتماعية وكيفية تمويميا،
المتعمق و ، 1982سبتمبر سنة  11الموافق 1402ذي القعدة عاـ  23 المؤرخ في 303-82بمقتضى المرسوـ رقـ  -

 الخدمات االجتماعية،بتسييػر 
تضمف والم ،2014مايػو سنػة  5 الموافػق 1435رجػب  05في  المػؤرخ 154-14بمقتضى المػرسػوـ الرئاسػي رقػـ  -

 تعييف أعضاء الحكومة،
، 1995مارس سنة  22 الموافق 1415شواؿ عاـ  21 المؤرخ في 84-95 رقـبمقتضى المرسوـ التنفيذي  -
 ،المعدؿ والمتمـ ،وطني لمخدمات الجامعية وتنظيمو وعمموالديواف الالمتضمف إنشاء و 
، 2013سنة  يناير 30 الموافق 1434ربيع االوؿ عاـ  18 المؤرخ في 77-13بمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،الذي يحدد 
المتضمف إنشاء مديريات الخدمات  ،2004ر سنة ديسمب 22بمقتضى القرار الوزاري المشترؾ رقـ المؤرخ في  -

 ،المعدؿ والمتمـ ،الجامعية وتحديد مقرىا وقائمة االقامات الجامعية التابعة ليا ومشتمبلتيا
المتضمف إعادة الثقة ألعضاء لجنة الخدمات االجتماعية   ،2014أكتوبر سنة  29لممحضر المؤرخ في نظرا   -

 الجامعية باتنة فسديس،السابقة لمديرية الخدمات 
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المتضمف تنصيب أعضاء لجنة الخدمات االجتماعية  ،2014نوفمبر سنة  03لممحضر المؤرخ في نظرا   -
 .لمديرية الخدمات الجامعية باتنة فسديس

 

 :ما يأتي ررــقــي
 

 .باتنة فسديستجدد تشكيمة لجنة الخدمات االجتماعية لدى مديرية الخدمات الجامعية  :مـادة األولى ــال
 تتشكل لجنة الخدمات االجتماعية مف األعضاء اآلتية أسماؤىـ: :02مـادة ــال

 األعضاء الدائمون:
 بوعروقف وىيبة، –03 بوشارب نصيرة،              –02 خادي مراد،               –01
  امعي عبد الرزاؽ،               س –05 بوعكورة  يزيد،            –04

  

 األعضاء اإلضافيون : 
  بف عبيد فاتح،       –02 بوعكروش عبد الكريـ،              –01

 

( سنوات ابتداء مف تاريخ تنصيب المجنة والذي ال يكوف سابقا 03تسري عيدة ىذه المجنة لمدة ثبلث ) :30مـادة ــال
 .اتنتخابلتاريخ إعبلف نتائج اإل

،بتنفيذ ىذا القرار، الذي سينشر في النشرة الرسمية -فسديس - الجامعية باتنةيكمف مدير الخدمات  :04مـادة ــال
 متعميـ العالي والبحث العممي.ل

 

   2015 فيفري  26حرر بالجزائر في                                                                                            
 ع/ وزير وبتفويض منو                                                                                                      

 مدير الموارد البشرية                                                                                                   
 إمضاء أمير قاسم داودي                                                                                            

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يتضمن إنشاء لجنة الخدمات االجتماعية ،2015 فيفري  28 مؤرخ فيقرار 

 تيا.وتشكيم –العفرون  –لدى مديرية الخدمات الجامعية البميدة 
 

 البحث العممي،إن وزير التعميم العالي و 
المتضػمف و ، 2006سػنة  يوليػو 15 الموافػق 1427جمادى الثانية عاـ  19المؤرخ في 03-06بمقتضى األمر رقـ  -

 القانوف األساسي العاـ لموظيفة العمومية،
الػػػذي يحػػػدد ، 1982سػػػنة  ومػػػاي 15الموافػػػق  1402رجػػػب عػػػاـ  21المػػػؤرخ فػػػي 179-82بمقتضػػػى المرسػػػـو رقػػػـ  -

 المتمـ،محتوى الخدمات االجتماعية وكيفية تمويميا،
المتعمق و ، 1982 سبتمبر سنة 11الموافق 1402ذي القعدة عاـ  23المؤرخ في 303-82بمقتضى المرسـو رقـ  -

 بتسييػر الخدمات االجتماعية،
تضمف والم ،2014مايػو سنػة  5 الموافػق 1435رجػب  05في  المػؤرخ 154-14بمقتضى المػرسػوـ الرئاسػي رقػـ  -

 تعييف أعضاء الحكومة،
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، 1995مارس سنة  22 الموافق 1415شواؿ عاـ  21 المؤرخ في 84-95 رقـبمقتضى المرسوـ التنفيذي  -
 ،المعدؿ والمتمـ ،وطني لمخدمات الجامعية وتنظيمو وعمموالديواف الالمتضمف إنشاء و 
، 2013سنة  يناير 30 الموافق 1434ربيع االوؿ عاـ  18 المؤرخ في 77-13بمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،الذي يحدد 
المتضمف إنشاء مديريات الخدمات  ،2004ديسمبر سنة  22بمقتضى القرار الوزاري المشترؾ رقـ المؤرخ في  -

  ،المعدؿ والمتمـ ،الجامعية وتحديد مقرىا وقائمة االقامات الجامعية التابعة ليا ومشتمبلتيا
أعضاء لجنة الخدمات االجتماعية  لدى  إنتخابالمتضمف و  ،2015جانفي سنة  21لممحضر المؤرخ في نظرا  -

 مديرية الخدمات الجامعية البميدة العفروف،
المتضمف تنصيب أعضاء لجنة الخدمات االجتماعية و  ،2015جانفي سنة  25لممحضر المؤرخ في نظرا  -

 .لمديرية الخدمات الجامعية البميدة العفروف 
 

 :ما يأتي ررـــــــقـــــي
 

 .تشكيمة لجنة الخدمات االجتماعية لدى مديرية الخدمات الجامعية البميدة العفروف  تنشأ: المـادة األولى 
 تتشكل لجنة الخدمات االجتماعية مف األعضاء اآلتية أسماؤىـ : :02مـادة ــال

 األعضاء الدائمون: 
 حدوش اليادي، –03 بف بريؾ حكيـ،              –02 لحمو حميد،               –01
 بومجاف فوزية،-06 كينوش حياة،         –05 طبابش قويدر،            –04
 بف يامنة رضواف، -09 بوسعيداف أحمد،        -08 بف بدرة دمحم،            -07

 

 األعضاء اإلضافيون : 
 سيدي موسى دمحم،      -03 بوشارب سياـ،         –02 بورابعة عمار،              –01

 

( سنوات ابتداء مف تاريخ تنصيب المجنة والذي ال يكوف سابقا  03تسري عيدة ىذه المجنة لمدة ثبلث ) :30مـادة ــال
 .اتنتخابلتاريخ إعبلف نتائج اإل

بتنفيذ ىذا القرار، الذي سينشر في النشرة الرسمية  لبميدة العفروف،ايكمف مدير الخدمات الجامعية  :04مـادة ــال
 والبحث العممي.متعميـ العالي ل

 

   2015 فيفري  28حرر بالجزائر في                                                                                             
 ع/ وزير وبتفويض منو                                                                                                               

 مدير الموارد البشرية                                                                                                            
 إمضاء أمير قاسم داودي                                                                                                   
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 الــــــمــــقـــــــررات
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 المؤرخ  292يعدل المقرر رقم ، 2015جانفي  08مؤرخ في  02مقرر رقم 
 إمتحان ميني لإللتحاق بسمك المتضمن فتحو ، 2014سبتمبر أولفي 
 -القبة–لممدرسة العميا لألساتذة  المتصرفين، رتبة متصرف رئيسي 

 

 البحث العممي،إن وزير التعميم العالي و   
المتضمف و ، 2006سنة  يوليو 15 الموافق 1427جمادى الثانية عاـ  19فيالمؤرخ  03-06بمقتضى األمر رقـ  -

 القانوف األساسي العاـ لموظيفة العمومية،
، 2012أبريل سنة  25 الموافق 1433جمادى الثانية عاـ  3 المؤرخ في 12-194وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

جرائيا،الذي يحدد   كيفيات تنػػػػػػػػػػظيـ المسابقات واإلمتػػحانات والفحوص المينية في المؤسسات واإلدارات العمومية وا 
إمتحاف ميني لئللتحاؽ بسمؾ  المتضمف فتحو ، 2014سبتمبر أوؿالمؤرخ في  292وبمقتضى المقرر رقـ  -  

 متصرؼ رئيسي، ،المتصرفيف رتبة

 يقــــــــرر ما يأتي:
 

194 17 جمادى الثانية عاـ 3 المؤرخ في-مف المرسوـ التنفيذي رقـ  عمبل بأحكاـ المادة  :األولىادة ــمــال 12
تمدد آجاؿ إجراء وعمى سبيل التسوية  ،والمذكور أعبله ،2012أبريل سنة  25 الموافق 1433

إستثناءا،  (1)لمدة شير واحد متصرؼ رئيسي،اإلمتحاف الميني لئللتحاؽ بسمؾ المتصرفيف، رتبة 
 .2015 جانفي 04إبتداء مف تاريخ 

 ينشر ىذا المقرر في النشرة الرسمية لوزارة التعميـ العالي والبحث العممي. :02ادة ــمــال
 

 2015جانفي  08حرر بالجزائر في                                                                                      
 ع/ وزير وبتفويض منو                                                                                      
 مدير الموارد البشرية                                                                                      
 إمضاء أمير قاسم داودي                                                                                      

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 المؤرخ 296يعدل المقرر رقم ، 2015جانفي  08مؤرخ  في  03مقرر رقم 

 إمتحان ميني لإللتحاق بسمك ، المتضمن فتح2014سبتمبر  أولفي 
 -القبة–لممدرسة العميا لألساتذة  المتصرفين، رتبة متصرف

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،  
المتضمف و ، 2006سنة  يوليو 15 الموافق 1427جمادى الثانية عاـ  19المؤرخ في 03-06بمقتضى األمر رقـ -

 القانوف األساسي العاـ لموظيفة العمومية،
، 2012أبريل سنة  25 الموافق 1433جمادى الثانية عاـ  3 المؤرخ في 12-194وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

جرائيا،كيفيات الذي يحدد   تنػػػػػػػػػػظيـ المسابقات واإلمتػػحانات والفحوص المينية في المؤسسات واإلدارات العمومية وا 
إمتحاف ميني لئللتحاؽ بسمؾ  المتضمف فتحو ، 2014 سبتمبر أوؿالمؤرخ في  296وبمقتضى المقرر رقـ  -

 رتبة متصرؼ، ،المتصرفيف
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 :يقــــرر ما يأتي

، 2012سنة  أفريل 25المؤرخ في  12-194مف المرسوـ التنفيذي رقـ  17عمبل بأحكاـ المادة  :األولىادة ــمــال
اإلمتحاف الميني لئللتحاؽ بسمؾ تمدد آجاؿ إجراء والمذكور أعبله وعمى سبيل التسوية 

 .2015جانفي  04إستثناءا، إبتداء مف تاريخ  (1)لمدة شير واحد المتصرفيف، رتبة متصرؼ،
 ينشر ىذا المقرر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. :02ادة ــمــال

 

 2015جانفي  08حرر بالجزائر في                                                                                      
 ع/ وزير وبتفويض منو                                                                                      
 مدير الموارد البشرية                                                                                      

 إمضاء أمير قاسم داودي                                                                                      
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 المؤرخ 293يعدل المقرر رقم  ،2015جانفي  08مؤرخ  في  04 رقمقرر م
 إمتحان ميني لإللتحاق بسمك الميندسين المتضمن فتحو ، 2014سبتمبر  أولفي 

 -القبة–في اإلعالم اآللي، رتبة ميندس رئيسي في اإلعالم اآللي لممدرسة العميا لألساتذة 
 

 إن وزير التعميم العالي و البحث العممي،  
المتضمف و ، 2006سنة  يوليو 15 الموافق 1427جمادى الثانية عاـ  19فيالمؤرخ  03-06بمقتضى األمر رقـ  -

 القانوف األساسي العاـ لموظيفة العمومية،
، 2012أبريل سنة  25 الموافق 1433جمادى الثانية عاـ  3 المؤرخ في 12-194وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

جرائيا،كيفيات الذي يحدد   تنػػػػػػػػػػظيـ المسابقات واإلمتػػحانات والفحوص المينية في المؤسسات واإلدارات العمومية وا 
بسمؾ إمتحاف ميني لئللتحاؽ  المتضمف فتحو ، 2014 سبتمبر أوؿالمؤرخ في  293وبمقتضى المقرر رقـ  -

 الميندسيف في اإلعبلـ اآللي، رتبة ميندس رئيسي في اإلعبلـ اآللي،

 :يقـــــــــــــــــرر ما يأتي
 

، 2012أفريل سنة  25المؤرخ في  12-194مف المرسوـ التنفيذي رقـ  17بأحكاـ المادة عمبل : األولىالمادة 
اإلمتحاف الميني لئللتحاؽ بسمؾ الميندسيف تمدد آجاؿ إجراء والمذكور أعبله وعمى سبيل التسوية 

( إستثناءا، إبتداء مف 1لمدة شير واحد) اإلعبلـ اآللي،في اإلعبلـ اآللي، رتبة ميندس رئيسي في 
 .2015جانفي  04تاريخ 

2 تعميـ العالي والبحث العممي.مينشر ىذا المقرر في النشرة الرسمية ل: المادة 
 

 2015جانفي  08حرر بالجزائر في                                                                                      
 ع/ وزير وبتفويض منو                                                                                      
 مدير الموارد البشرية                                                                                      
 إمضاء أمير قاسم داودي                                                                                      
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 ،2014سبتمبر  أولالمؤرخ في  295يعدل المقرر رقم  ،2015جانفي  08مؤرخ في  05 مقرر رقم
 بسمك محافظي المكتبات الجامعية، رتبة ممحق إمتحان ميني لإللتحاق المتضمن فتحو 

 -القبة–بالمكتبات الجامعية من المستوى الثاني لممدرسة العميا لألساتذة 
 

 البحث العممي،إن وزير التعميم العالي و   
المتضمف و ، 2006سنة  يوليو 15 الموافق 1427جمادى الثانية عاـ  19فيالمؤرخ  03-06بمقتضى األمر رقـ  -

 القانوف األساسي العاـ لموظيفة العمومية،
، 2012أبريل سنة  25 الموافق 1433جمادى الثانية عاـ  3 المؤرخ في 12-194وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

جرائيا، كيفيات تنػػػػػػػػػػظيـ المسابقاتالذي يحدد   واإلمتػػحانات والفحوص المينية في المؤسسات واإلدارات العمومية وا 
بسمؾ  لئللتحاؽإمتحاف ميني  المتضمف فتحو ، 2014 سبتمبرأوؿ المؤرخ في  295وبمقتضى المقرر رقـ  -

 محافظي المكتبات الجامعية، رتبة ممحق بالمكتبات الجامعية مف المستوى الثاني،

 :ما يأتييقـــــــــــــرر 
 

، 2012سنة  أفريل 25المؤرخ في  12-194مف المرسوـ التنفيذي رقـ  17عمبل بأحكاـ المادة  :األولىادة ــمـــال
اإلمتحاف الميني لئللتحاؽ بسمؾ محافظي إجراء  تمدد آجاؿوالمذكور أعبله وعمى سبيل التسوية 

( 1لمدة شير واحد) الثاني، المكتبات الجامعية، رتبة ممحق بالمكتبات الجامعية مف المستوى 
 .2015جانفي  04إستثناءا، إبتداء مف تاريخ 

 

 ينشر ىذا المقرر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.: 2ادة ــمـــال
 2015جانفي  08حرر بالجزائر في                                                                                        

 ع/ وزير وبتفويض منو                                                                                      
 مدير الموارد البشرية                                                                                      

 إمضاء أمير قاسم داودي                                                                                      
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 المؤرخ 298يعدل المقرر رقم  ،2015جانفي  08مؤرخ  في  06مقرر رقم 
 إمتحان ميني لإللتحاق بسمك التقنيين المتضمن فتحو ، 2014سبتمبر  أولفي 

 -القبة–في اإلعالم اآللي، رتبة تقني سام في اإلعالم اآللي لممدرسة العميا لألساتذة 
 

 البحث العممي،إن وزير التعميم العالي و   
المتضمف و ، 2006سنة  يوليو 15 الموافق 1427جمادى الثانية عاـ  19المؤرخ في 03-06بمقتضى األمر رقـ  -

 العمومية،القانوف األساسي العاـ لموظيفة 
، 2012أبريل سنة  25 الموافق 1433جمادى الثانية عاـ  3 المؤرخ في 12-194وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

جرائيا،الذي يحدد   كيفيات تنػػػػػػػػػػظيـ المسابقات واإلمتػػحانات والفحوص المينية في المؤسسات واإلدارات العمومية وا 
بسمؾ التقنييف إمتحاف ميني لئللتحاؽ  المتضمف فتحو ، 2014سبتمبرأوؿالمؤرخ في  298وبمقتضى المقرر رقـ  -  

 في اإلعبلـ اآللي، رتبة تقني ساـ في اإلعبلـ اآللي،
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 يقــــرر ما يأتي:

، 2012أفريل سنة  25المؤرخ في  12-194مف المرسوـ التنفيذي رقـ  17عمبل بأحكاـ المادة  :ادة األولىــمــال
والمذكور أعبله وعمى سبيل التسوية تمدد آجاإلجراء اإلمتحاف الميني لئللتحاؽ بسمؾ التقنييف في 

إستثناءا، إبتداء مف تاريخ  (1)ساـ في اإلعبلـ اآللي، لمدة شير واحد تقنياإلعبلـ اآللي، رتبة 
 .2015جانفي  04

 ينشر ىذا المقرر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. :02ادة ػػمػػال
 2015جانفي  08حرر بالجزائر في                                                                                      

 ع/ وزير وبتفويض منو                                                                                      
 مدير الموارد البشرية                                                                                      

 إمضاء أمير قاسم داودي                                                                                      
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 المؤرخ 301يعدل المقرر رقم  ،2015جانفي  08مؤرخ في  07قرر رقم م
 إمتحان ميني لإللتحاق بسمك تقنيي المتضمن فتحو ، 2014سبتمبر  أولفي 

 -القبة–المخابر الجامعية، رتبة تقني سام لممخابر الجامعية لممدرسة العميا لألساتذة 
 

 البحث العممي،إن وزير التعميم العالي و 
المتضمف و ، 2006سنة  يوليو 15 الموافق 1427جمادى الثانية عاـ  19المؤرخ في 03-06بمقتضى األمر رقـ  -

 القانوف األساسي العاـ لموظيفة العمومية،
، 2012أبريل سنة  25 الموافق 1433جمادى الثانية عاـ  3 المؤرخ في 12-194وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

جرائيا،كيفيات الذي يحدد   تنػػػػػػػػػػظيـ المسابقات واإلمتػػحانات والفحوص المينية في المؤسسات واإلدارات العمومية وا 
بسمؾ بسمؾ إمتحاف ميني لئللتحاؽ  المتضمف فتحو ، 2014 سبتمبرأوؿ المؤرخ  في  301وبمقتضى المقرر رقـ  -

 تقنيي المخابر الجامعية، رتبة تقني ساـ لممخابر الجامعية،

 :يقـــــرر ما يأتي

، 2012أفريل سنة  25المؤرخ في  12-194مف المرسـو التنفيذي رقـ  17عمبل بأحكاـ المادة  :ادة األولىــمــال
والمذكور أعبله وعمى سبيل التسوية تمدد آجاإلجراء اإلمتحاف الميني لئللتحاؽ بسمؾ تقنيي 

( إستثناءا، إبتداء مف 1المخابر الجامعية، رتبة تقني ساـ في المخابر الجامعية، لمدة شير واحد)
 .2015جانفي  04تاريخ 

 رسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.ينشر ىذا المقرر في النشرة ال :02ادة ــمـــال
 2015جانفي  08حرر بالجزائر في                                                                                      

 ع/ وزير وبتفويض منو                                                                                      
 مدير الموارد البشرية                                                                                      
 إمضاء أمير قاسم داودي                                                                                      
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 المؤرخ 302يعدل المقرر رقم  ،2015جانفي  08مؤرخ  في  09مقرر رقم 
 إمتحان ميني لإللتحاق بسمك تقنيي المتضمن فتحو ، 2014سبتمبر  أولفي 

 -القبة–المخابر الجامعية، رتبة تقني لممخابر الجامعية لممدرسة العميا لألساتذة 
 

 البحث العممي،إن وزير التعميم العالي و   
المتضمف و ، 2006سنة  يوليو 15 الموافق 1427جمادى الثانية عاـ  19المؤرخ في 03-06بمقتضى األمر رقـ  -

 القانوف األساسي العاـ لموظيفة العمومية،
، 2012أبريل سنة  25الموافق 1433جمادى الثانية عاـ  3 المؤرخ في 12-194وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

والفحوص المينية  في المؤسسات واإلدارات العمومية   كيفيات تنػػػػػػػػػػظيـ المسابقات  واإلمتػػحاناتالذي يحدد 
جرائيا،  وا 

إمتحاف ميني لئللتحاؽ بسمؾ  المتضمف فتحو ، 2014سبتمبرأوؿ المؤرخ  في  302وبمقتضى المقرر رقـ  -
 بسمؾ تقنيي المخابر الجامعية، رتبة تقني لممخابر الجامعية،

 

 :يقـــــرر ما يأتي
 

، 2012أفريل سنة  25المؤرخ في  12-194مف المرسوـ التنفيذي رقـ  17عمبل بأحكاـ المادة  :ادة األولىــمــال
إجراء اإلمتحاف الميني لئللتحاؽ بسمؾ تقنيي  والمذكور أعبله وعمى سبيل التسوية تمدد آجاؿ

( إستثناءا، إبتداء  1المخابر الجامعية، رتبة تقني ساـ في  المخابر الجامعية، لمدة شير واحد)
 .2015جانفي  04مف تاريخ 

 : ينشر ىذا المقرر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.02ادة ػػمػػال
 

 2015جانفي  08حرر بالجزائر في                                                                                     
 ع/ وزير وبتفويض منو                                                                                      
 مدير الموارد البشرية                                                                                      
 إمضاء أمير قاسم داودي                                                                                      

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 المؤرخ 347رقم  يعدل المقرر ،2015جانفي  25مؤرخ  في  10مقرر رقم 

 إمتحان ميني لإللتحاق بسمك المتصرفين، ، المتضمن فتح2014سبتمبر 11في 
 -عنابة وسط –لمديرية الخدمات الجامعية  مستشار رتبة متصرف

 

 البحث العممي،إن وزير التعميم العالي و   
المتضمف و ، 2006سنة  يوليو 15 الموافق 1427جمادى الثانية عاـ  19 فيالمؤرخ  03-06بمقتضى األمر رقـ  -

 القانوف األساسي العاـ لموظيفة العمومية،
، 2012أبريل سنة  25 الموافق 1433جمادى الثانية عاـ  3 المؤرخ في 12-194وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

جرائيا،الذي يحدد   كيفيات تنػػػػػػػػػػظيـ المسابقات واإلمتػػحانات والفحوص المينية في المؤسسات واإلدارات العمومية وا 
إمتحاف ميني لئللتحاؽ بسمؾ  المتضمف فتحو ، 2014 سبتمبر 11المؤرخ في  347وبمقتضى المقرر رقـ  -

 ،المتصرفيف، رتبة متصرؼ مستشار
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 :يقـــــــــــرر ما يأتي
 

، 2012أفريل سنة  25المؤرخ في  12-194مف المرسوـ التنفيذي رقـ  17عمبل بأحكاـ المادة  :ادة األولىــمــال
وعمى سبيل التسوية تمدد آجاؿ إجراء اإلمتحاف الميني لئللتحاؽ بسمؾ  ،والمذكور أعبله

جانفي  25( إستثناءا، إبتداء مف تاريخ  1المتصرفيف، رتبة متصرؼ مستشار، لمدة شير واحد)
2015. 

 : ينشر ىذا المقرر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي و البحث العممي.02ادة ــمــال
 

 2015جانفي  25حرر بالجزائر في                                                                     
 ع/ وزير وبتفويض منو                                                                                      

 مدير الموارد البشرية                                                                                      
 إمضاء أمير قاسم داودي                                                                                      

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 المؤرخ 348يعدل المقرر رقم  2015جانفي  25مؤرخ  في  11مقرر  رقم 

 إمتحان ميني لإللتحاق بسمك ، المتضمن فتح2014مبر سبت 11في 
 -عنابة وسط –لمديرية الخدمات الجامعية  رتبة ممحق رئيسي لإلدارة ممحقو اإلدارة،

 

 البحث العممي،إن وزير التعميم العالي و 
المتضمف و ، 2006سنة  يوليو15الموافق 1427جمادى الثانية عاـ  19المؤرخ في 03-06بمقتضى األمر رقـ  -

 القانوف األساسي العاـ لموظيفة العمومية،
، 2012أبريل سنة  25 الموافق 1433جمادى الثانية عاـ  3 المؤرخ في 12-194وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

جرائيا،العمومية كيفيات تنػػػػػػػػػػظيـ المسابقات واإلمتػػحانات والفحوص المينية في المؤسسات واإلدارات الذي يحدد   وا 
إمتحاف ميني لئللتحاؽ بسمؾ ممحقو  المتضمف فتحو ، 2014 سبتمبر 11المؤرخ في  348وبمقتضى المقرر رقـ  -

 ممحق رئيسي لئلدارة، ،اإلدارة رتبة

 يقػػػػػػػػػػػرر ما يأتي:
 
، 2012أفريل سنة  25المؤرخ في  12-194مف المرسوـ التنفيذي رقـ  17عمبل بأحكاـ المادة  :ادة األولىــمــال

وعمى سبيل التسوية تمدد آجاؿ إجراء اإلمتحاف الميني لئللتحاؽ بسمؾ ممحقو  ،أعبلهوالمذكور 
جانفي  25( إستثناءا، إبتداء مف تاريخ 1اإلدارة، رتبة ممحق رئيسي لئلدارة، لمدة شير واحد)

2015. 
 ينشر ىذا المقرر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. :02ادة ــمــال
 

 2015جانفي  25حرر بالجزائر في                                                                     
 ع/ وزير وبتفويض منو                                                                                      
 مدير الموارد البشرية                                                                                      
 إمضاء أمير قاسم داودي                                                                                      
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 المؤرخ 345يعدل المقرر رقم  ،2015جانفي  25مؤرخ  في  12 مقرر رقم
 المتضمن فتح إمتحان ميني لإللتحاق بسمكو  ،2014سبتمبر  11في 

 -عنابة وسط–لمديرية الخدمات الجامعية  رتبة متصرف المتصرفين،
 

 إن وزير التعميم العالي و البحث العممي،  
المتضمف و ، 2006سنة  يوليو 15 الموافق 1427جمادى الثانية عاـ  19المؤرخ في 03-06بمقتضى األمر رقـ  -

 القانوف األساسي العاـ لموظيفة العمومية،
، 2012أبريل سنة  25 الموافق 1433جمادى الثانية عاـ  3 المؤرخ في 12-194وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

جرائيا،كيفيات تنػػػػػػػػػػظيـ المسابقات واإلمتػػحانات والفحوص المينية في المؤسسات الذي يحدد   واإلدارات العمومية وا 
إمتحاف ميني لئللتحاؽ بسمؾ  المتضمف فتحو ، 2014 سبتمبر 11المؤرخ في  345وبمقتضى المقرر رقـ  -

 المتصرفيف، رتبة متصرؼ،
 

 :يقــــــــــــــــرر ما يأتي
 

، 2012أفريل سنة  25المؤرخ في  12-194مف المرسوـ التنفيذي رقـ  17عمبل بأحكاـ المادة  :المادة األولى
والمذكور أعبله وعمى سبيل التسوية تمدد آجاؿ إجراء اإلمتحاف الميني لئللتحاؽ بسمؾ المتصرفيف، 

 .2015جانفي  25( إستثناءا، إبتداء مف تاريخ 1رتبة متصرؼ، لمدة شير واحد)
 : ينشر ىذا المقرر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.20المادة 

 

 2015جانفي  25حرر بالجزائر في                                                                             
 ع/ وزير وبتفويض منو                                                                                      
 مدير الموارد البشرية                                                                                      
 إمضاء أمير قاسم داودي                                                                                      

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 المؤرخ 346يعدل المقرر رقم  2015جانفي  25مؤرخ في  13مقرر رقم 

 إمتحان ميني لإللتحاق بسمك ، المتضمن فتح2014 سبتمبر 11في 
 -عنابة وسط –لمديرية الخدمات الجامعية  المتصرفين، رتبة متصرف رئيسي

 

 البحث العممي،إن وزير التعميم العالي و   
المتضمف و ، 2006سنة  يوليو 15 الموافق 1427جمادى الثانية عاـ  19المؤرخ في 03-06بمقتضى األمر رقـ  -

 القانوف األساسي العاـ لموظيفة العمومية،
، 2012أبريل سنة  25 الموافق 1433جمادى الثانية عاـ  3 المؤرخ في 12-194وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

جرائيا،كيفيات تنػػػػػػػػػػظيـ المسابقات واإلمتػػحانات والفحوص المينية في الذي يحدد   المؤسسات واإلدارات العمومية وا 
إمتحاف ميني لئللتحاؽ بسمؾ  المتضمف فتحو ، 2014 سبتمبر 11المؤرخ في  346وبمقتضى المقرر رقـ  -

 رتبة متصرؼ رئيسي، ،المتصرفيف
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 :يقــــــــــــــــرر ما يأتي
 

، 2012أفريل سنة  25المؤرخ في  12-194قـ مف المرسوـ التنفيذي ر  17عمبل بأحكاـ المادة المادة األولى :
والمذكور أعبله وعمى سبيل التسوية تمدد آجاؿ إجراء اإلمتحاف الميني لئللتحاؽ بسمؾ المتصرفيف، رتبة متصرؼ 

 .2015جانفي  25( إستثناءا، إبتداء  مف تاريخ  1احد)رئيسي، لمدة شير و 
 ىذا المقرر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.ينشر : 02ادة ــمــال
  

 2015جانفي  25حرر بالجزائر في                                                            
 ع/ وزير وبتفويض منو                                                                                      

 مدير الموارد البشرية                                                                                      
 إمضاء أمير قاسم داودي                                                                                      

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 المؤرخ 350يعدل المقرر رقم  2015جانفي  25مؤرخ في  14مقرر رقم 

 إمتحان ميني لإللتحاق بسمك ، المتضمن فتح2014سبتمبر  11في 
 -عنابة وسط–لمديرية الخدمات الجامعية  اإلداريين، رتبة محاسب إداري  المحاسبين

 

 البحث العممي،إن وزير التعميم العالي و  
المتضمف و ، 2006سنة  يوليو15الموافق 1427جمادى الثانية عاـ  19المؤرخ في 03-06بمقتضى األمر رقـ  -

 القانوف األساسي العاـ لموظيفة العمومية،
، 2012أبريل سنة  25 الموافق 1433جمادى الثانية عاـ  3 المؤرخ في 12-194وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

جرائيا،كيفيات تنػػػػػػػػػػظيـ المسابقات واإلمتػػحانات والفحوص المينية في المؤسسات واإلدارات العمومية الذي يحدد   وا 
إمتحاف ميني لئللتحاؽ بسمؾ  المتضمف فتحو ، 2014سبتمبر  11المؤرخ في  350وبمقتضى المقرر رقـ  -

 المحاسبيف اإلدارييف، رتبة محاسب إداري،
 

 :يقـــــرر ما يأتي
 

، 2012أفريل سنة  25المؤرخ في  12-194مف المرسوـ التنفيذي رقـ  17عمبل بأحكاـ المادة  :ادة األولىــمــال
وعمى سبيل التسوية تمدد آجاإلجراء اإلمتحاف الميني لئللتحاؽ بسمؾ المحاسبيف اإلدارييف، رتبة  ،والمذكور أعبله

 .2015جانفي  25( إستثناءا، إبتداء مف تاريخ 1محاسب إداري، لمدة شير واحد)

02 نشر ىذا المقرر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.ي: ادة ــمــال
 

 2015جانفي  25حرر بالجزائر في                                                           
 ع/ وزير وبتفويض منو                                                                                      
 مدير الموارد البشرية                                                                                      

 إمضاء أمير قاسم داودي                                                                                      
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 المؤرخ 349يعدل المقرر رقم  ،2015 جانفي 25مؤرخ في  15مقرر رقم 
 إمتحان ميني لإللتحاق بسمك المتضمن فتحو ، 2014سبتمبر  11في 

 –عنابة وسط –لمديرية الخدمات الجامعية  الكتاب، رتبة كاتب
 

 البحث العممي،إن وزير التعميم العالي و   
المتضمف و ، 2006سنة  يوليو 15 الموافق 1427جمادى الثانية عاـ  19 المؤرخ في 03-06بمقتضى األمر رقـ  -

 القانوف األساسي العاـ لموظيفة العمومية،
، 2012أبريل سنة  25 الموافق 1433جمادى الثانية عاـ  3 المؤرخ في 12-194وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

جرائيا،الذي يحدد   كيفيات تنػػػػػػػػػػظيـ المسابقات واإلمتػػحانات والفحوص المينية في المؤسسات واإلدارات العمومية وا 
إمتحاف ميني لئللتحاؽ بسمؾ  المتضمف فتحو ، 2014سبتمبر  11المؤرخ في  349وبمقتضى المقرر رقـ  -

 الكتاب، رتبة كاتب،
 

 :يقــــــرر ما يأتي
 

، 2012أفريل سنة  25المؤرخ في  12-194مف المرسوـ التنفيذي رقـ  17عمبل بأحكاـ المادة  :المادة األولى
والمذكور أعبله وعمى سبيل التسوية تمدد آجاإلجراء اإلمتحاف الميني لئللتحاؽ بسمؾ الكتاب، رتبة 

 .2015جانفي  25( إستثناءا، إبتداء مف تاريخ 1كاتب، لمدة شير واحد)
 : ينشر ىذا المقرر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.02المادة 

 

 2015جانفي  25حرر بالجزائر في                                                                                       
 ع/ وزير وبتفويض منو                                                                                      

 مدير الموارد البشرية                                                                                      
 إمضاء أمير قاسم داودي                                                                                      

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 المؤرخ 04يعدل المقرر رقم  ،2015فيفري  أولمؤرخ  في  17مقرر رقم 

 فتح مسابقة عمى أساس االختبار المتضمنو ، 2014سبتمبر 23في 
 لجامعة الـمدية رتبة متصرفبسمك المتصرفين،  لإللتحاق

 

 البحث العممي،إن وزير التعميم العالي و   
المتضمف و ، 2006سنة  يوليو 15 الموافق 1427جمادى الثانية عاـ  19 فيالمؤرخ  03-06بمقتضى األمر رقـ  -

 القانوف األساسي العاـ لموظيفة العمومية،
، 2012أبريل سنة  25 الموافق 1433جمادى الثانية عاـ  3 المؤرخ في 12-194وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

جرائيا،الذي يحدد   كيفيات تنػػػػػػػػػػظيـ المسابقات واإلمتػػحانات والفحوص المينية في المؤسسات واإلدارات العمومية وا 
مسابقة عمى أساس اإلختبار لئللتحاؽ  المتضمف فتحو ، 2014سبتمبر23المؤرخ في  04وبمقتضى المقرر رقـ  -   

 بسمؾ المتصرفيف، رتبة متصرؼ،
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 :يقــــــرر ما يأتي
 

، 2012سنة  أفريل 25المؤرخ في  12-194مف المرسـو التنفيذي رقـ  17عمبل بأحكاـ المادة  :األولىادة ـــمـــال
لئللتحاؽ بسمؾ  تمدد آجاؿ المسابقة عمى أساس اإلختباروعمى سبيل التسوية  ،والمذكور أعبله

 .2015جانفي  25( إستثناءا، إبتداء مف تاريخ  1لمدة شير واحد) المتصرفيف، رتبة متصرؼ،
02 تعميـ العالي والبحث العممي.منشر ىذا المقرر في النشرة الرسمية لي:  ادة ــمـــال
 

 2015أول فيفري حرر بالجزائر في                                                                                           
 ع/ وزير وبتفويض منو                                                                                      

 مدير الموارد البشرية                                                                                      
 إمضاء أمير قاسم داودي                                                                                      

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 المؤرخ 05يعدل المقرر رقم  ،2015فيفري  أولمؤرخ  في  18مقرر رقم 

 بسمك لإللتحاق مسابقة عمى أساس االختبار المتضمن فتحو  ،2014سبتمبر 23في 
 لجامعة الـمدية رتبة ميندس دولة لممخابر الجامعية المخابر الجامعية،ميندسي 

 

 البحث العممي،إن وزير التعميم العالي و   
المتضمف و ، 2006سنة  يوليو 15 الموافق 1427جمادى الثانية عاـ  19فيالمؤرخ  03-06بمقتضى األمر رقـ  -

 القانوف األساسي العاـ لموظيفة العمومية،
، 2012أبريل سنة  25 الموافق 1433جمادى الثانية عاـ  3 المؤرخ في 12-194وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

جرائيا،الذي يحدد   كيفيات تنػػػػػػػػػػظيـ المسابقات واإلمتػػحانات والفحوص المينية في المؤسسات واإلدارات العمومية وا 
المتضمف فتح مسابقة عمى أساس االختبار لئللتحاؽ و ، 2014 سبتمبر 23المؤرخ في  05وبمقتضى المقرر رقـ  -

 بسمؾ ميندسي المخابر الجامعية، رتبة ميندس دولة لممخابر الجامعية،
 

 :يقــــــــــــرر ما يأتي
 

، 2012أفريل سنة  25المؤرخ في  12-194مف المرسوـ التنفيذي رقـ  17عمبل بأحكاـ المادة  :ادة األولىــمـــال
وعمى سبيل التسوية تمدد آجاؿ المسابقة عمى أساس اإلختبار لئللتحاؽ بسمؾ  ،أعبله والمذكور

إستثناءا،  (1) ميندسي المخابر الجامعية، رتبة ميندس دولة لممخابر الجامعية، لمدة شير واحد
 .2015جانفي  25إبتداء مف تاريخ 

 العالي والبحث العممي.: ينشر ىذا المقرر في النشرة الرسمية لمتعميـ 20ادة ـــمـــــال
 

 2015أول فيفري حرر بالجزائر في                                                                                           
 ع/ وزير وبتفويض منو                                                                                      
 مدير الموارد البشرية                                                                                      
 إمضاء أمير قاسم داودي                                                                                      
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 المؤرخ 14يعدل المقرر رقم  ،2015فيفري  أولمؤرخ  في  19مقرر رقم 
 مسابقة عمى أساس اإلختبار لإللتحاق المتضمن فتحو ، 2014سبتمبر 23في 

 رتبة ممحق رئيسي لإلدارةلجامعة الـمدية بسمك ممحقو اإلدارة،
 

 البحث العممي،إن وزير التعميم العالي و 
المتضمف و ، 2006سنة  يوليو 15 الموافق 1427جمادى الثانية عاـ  19فيالمؤرخ  03-06بمقتضى األمر رقـ  -

 القانوف األساسي العاـ لموظيفة العمومية،
، 2012أبريل سنة  25 الموافق 1433جمادى الثانية عاـ  3 المؤرخ في 12-194وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

جرائيا،كيفيات تنػػػػػػػػػػظيـ المسابقات واإلمتػػحانات والفحوص المينية في المؤسسات الذي يحدد   واإلدارات العمومية وا 
مسابقة عمى أساس اإلختبار لئللتحاؽ  المتضمف فتحو ، 2014سبتمبر 23المؤرخ في  14وبمقتضى المقرر رقـ  -  

 بسمؾ ممحقو اإلدارة، رتبة ممحق رئيسي لئلدارة،
 

 :ما يأتييقــــــــــــرر 
  

، 2012سنة  أفريل 2المؤرخ في  12-194مف المرسوـ التنفيذي رقـ  17عمبل بأحكاـ المادة  :األولىادة ــمــال 5
لئللتحاؽ بسمؾ  اإلختبارتمدد آجاؿ المسابقة عمى أساس والمذكور أعبله وعمى سبيل التسوية 

 25إستثناءا، إبتداء مف تاريخ  (1) لمدة شير واحد ممحقو اإلدارة، رتبة ممحق رئيسي لئلدارة،
 .2015جانفي 

 ينشر ىذا المقرر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. :02 ادةــــمــــلا
 

 2015أول فيفري حرر بالجزائر في                                                                                           
 ع/ وزير وبتفويض منو                                                                                      

 مدير الموارد البشرية                                                                                      
 إمضاء أمير قاسم داودي                                                                                      

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 المؤرخ 07يعدل المقرر رقم  2015فيفري  أولمؤرخ  في  20رقم  قررم
 مسابقة عمى أساس اإلختبار لإللتحاق ، المتضمن فتح2014 سبتمبر 23في 

 رتبة محاسب إداري رئيسي لجامعة الـمدية اإلداريين،بسمك المحاسبين 
 

 البحث العممي،وزير التعميم العالي و إن   
المتضمف و ، 2006سنة  يوليو 15 الموافق 1427جمادى الثانية عاـ  19المؤرخ في 03-06بمقتضى األمر رقـ  -

 القانوف األساسي العاـ لموظيفة العمومية،
، 2012أبريل سنة  25 الموافق 1433جمادى الثانية عاـ  3 المؤرخ في 12-194وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

جرائيا، كيفيات تنػػػػػػػػػػظيـ المسابقات واإلمتػػحانات والفحوصالذي يحدد   المينية في المؤسسات واإلدارات العمومية وا 
مسابقة عمى أساس اإلختبار لئللتحاؽ  ، المتضمف فتح2014سبتمبر 23 المؤرخ في 07 _ و بمقتضى المقرر رقـ

 بسمؾ المحاسبيف اإلدارييف، رتبة محاسب إداري رئيسي،
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 :يقــــــــــــرر ما يأتي
 

، 2012سنة  أفريل 25المؤرخ في  12-194مف المرسوـ التنفيذي رقـ  17عمبل بأحكاـ المادة  :األولىادة ــمـــال
لئللتحاؽ بسمؾ  تمدد آجاؿ المسابقة عمى أساس اإلختباروعمى سبيل التسوية  ،والمذكور أعبله

( إستثناءا، إبتداء مف تاريخ  1لمدة شير واحد) المحاسبيف اإلدارييف، رتبة محاسب إداري رئيسي،
 .2015جانفي  25

 

02 ينشر ىذا المقرر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. :ادة ــمــال
 

   2015فيفري  أولحرر بالجزائر في                                                                                          
 وزير وبتفويض منو             الع/                                                                                      
 مدير الموارد البشرية                                                                                             
 إمضاء أمير قاسم داودي                                                                                     

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 المؤرخ 08يعدل المقرر رقم  ،2015فيفري  أولمؤرخ  في  21رقم  مقرر
 المتضمن فتح مسابقة عمى أساس اإلختبارو  ،2014 سبتمبر 23في 

 رتبة ممحق اإلدارة لجامعة الـمدية لإللتحاق بسمك ممحقو اإلدارة،
 

 البحث العممي،إن وزير التعميم العالي و   
المتضمف و ، 2006سنة  يوليو 15 الموافق 1427جمادى الثانية عاـ  19المؤرخ في 03-06بمقتضى األمر رقـ  -

 القانوف األساسي العاـ لموظيفة العمومية،
، 2012أبريل سنة  25 الموافق 1433جمادى الثانية عاـ  3 المؤرخ في 12-194وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

جرائيا، كيفيات تنػػػػػػػػػػظيـ المسابقات واإلمتػػحاناتالذي يحدد   والفحوص المينية في المؤسسات واإلدارات العمومية وا 
المتضمف فتح مسابقة عمى أساس اإلختبار لئللتحاؽ و ، 2014 سبتمبر 23المؤرخ  في  08بمقتضى المقرر رقـ و  -

 بسمؾ ممحقو اإلدارة، رتبة ممحق اإلدارة،
 

 :يقـــــرر ما يأتي
 

، 2012أفريل سنة  25المؤرخ في  12-194مف المرسوـ التنفيذي رقـ  17عمبل بأحكاـ المادة  :ادة األولىــمــال
وعمى سبيل التسوية تمدد آجاؿ إجراء المسابقة عمى أساس اإلختبار لئللتحاؽ بسمؾ ممحقو  ،والمذكور أعبله

 .2015جانفي  25إستثناءا، إبتداء مف تاريخ   (1) اإلدارة، رتبة ممحق اإلدارة، لمدة شير واحد
 ينشر ىذا المقرر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي. :02ادة ــمــال

 2015فيفري  أولحرر بالجزائر في                                                                                        
 وزير وبتفويض منوالع/                                                                                      

 مدير الموارد البشرية                                                                                    
 إمضاء أمير قاسم داودي                                                                                    
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 المؤرخ 09يعدل المقرر رقم  ،2015 فيفري أول مؤرخ  في  22مقرر رقم 
 المتضمن فتح المسابقة عمى أساس اإلختبارو ، 2014سبتمبر 23في 

 بسمك أعوان اإلدارة،رتبة عون إدارة رئيسي لجامعة الـمدية لإللتحاق
  

 البحث العممي،إن وزير التعميم العالي و   
المتضمف و ، 2006سنة  يوليو 15 الموافق 1427جمادى الثانية عاـ  19المؤرخ في 03-06بمقتضى األمر رقـ  -

 القانوف األساسي العاـ لموظيفة العمومية،
، 2012أبريل سنة  25 الموافق 1433جمادى الثانية عاـ  3 المؤرخ في 12-194وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

جرائيا،الذي يحدد   كيفيات تنػػػػػػػػػػظيـ المسابقات واإلمتػػحانات والفحوص المينية في المؤسسات واإلدارات العمومية وا 
مسابقة عمى أساس اإلختبار  المتضمف فتحو ، 2014 سبتمبر 23المؤرخ  في  0وبمقتضى المقرر رقـ  - 9

 لئللتحاؽ بسمؾ أعواف اإلدارة، رتبة عوف إدارة رئيسي،
 

 :يقــــرر ما يأتي
 

، 2012سنة  أفريل 25المؤرخ في  12-194مف المرسوـ التنفيذي رقـ  17عمبل بأحكاـ المادة  :األولىادة ــمــال
لئللتحاؽ بسمؾ  تمدد آجاؿ المسابقة عمى أساس اإلختباروعمى سبيل التسوية  ،والمذكور أعبله

جانفي  25إستثناءا، إبتداء مف تاريخ   (1) لمدة شير واحد أعواف اإلدارة، رتبة عوف إدارة رئيسي،
2015. 

 ينشر ىذا المقرر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. :02ادة ــمــال

 2015فيفري  أولحرر بالجزائر في                                                                                       
 وزير وبتفويض منوالع/                                                                                        

 مدير الموارد البشرية                                                                                         
 إمضاء أمير قاسم داودي                                                                                          

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 المؤرخ 6يعدل المقرر رقم  ،2015فيفري  أولمؤرخ  في   23مقرر رقم 

 المتضمن فتح مسابقة عمى أساس اإلختبارو  ،2014 سبتمبر 23في 
 رتبة محاسب إداري لجامعة الـمدية بسمك المحاسبين اإلداريين، لإللتحاق

 

 إن وزير التعميم العالي و البحث العممي،  
المتضمف و ، 2006سنة  يوليو 15 الموافق 1427جمادى الثانية عاـ  19المؤرخ في 03-06بمقتضى األمر رقـ  -

 القانوف األساسي العاـ لموظيفة العمومية،
، 2012أبريل سنة  25 الموافق 1433جمادى الثانية عاـ  3 المؤرخ في 12-194وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

جرائيا،كيفيات تنػػػػػػػػػػظيـ المسابقات الذي يحدد   واإلمتػػحانات والفحوص المينية في المؤسسات واإلدارات العمومية وا 
مسابقة عمى أساس اإلختبار لئللتحاؽ  المتضمف فتحو ، 2014 سبتمبر 23 في  المؤرخ 06 وبمقتضى المقرر رقـ -

 بسمؾ المحاسبيف اإلدارييف، رتبة محاسب إداري،
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 :يقــــــرر ما يأتي
 

، 2012سنة  أفريل 25المؤرخ في  12-194مف المرسوـ التنفيذي رقـ  17عمبل بأحكاـ المادة  :األولىادة ــمــال
لئللتحاؽ بسمؾ  تمدد آجاؿ المسابقة عمى أساس اإلختباروعمى سبيل التسوية  ،والمذكور أعبله

جانفي  25إستثناءا، إبتداء مف تاريخ  (1)لمدة شير واحد المحاسبيف اإلدارييف، رتبة محاسب إداري،
2015.  

 : ينشر ىذا المقرر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.02ادة ػػمػػال
 
 

 2015فيفري  أولحرر بالجزائر في                                                                                      
 وزير وبتفويض منوالع/                                                                                                
 مدير الموارد البشرية                                                                                                

 إمضاء أمير قاسم داودي                                                                                              
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 المؤرخ 10يعدل المقرر رقم  ،2015فيفري  أولمؤرخ في  24مقرر رقم 
 المتضمن فتح مسابقة عمى أساس اإلختبارو ، 2014 سبتمبر 23في 

 لجامعة الـمدية رتبة عون إدارة لإللتحاق بسمك أعوان اإلدارة،
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،  
المتضمف و ، 2006سنة  يوليو 15 الموافق 1427جمادى الثانية عاـ  19المؤرخ في 03-06بمقتضى األمر رقـ  -

 القانوف األساسي العاـ لموظيفة العمومية،
، 2012أبريل سنة  25 الموافق 1433جمادى الثانية عاـ  3 المؤرخ في 12-194وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

جرائيا،كيفيات الذي يحدد   تنػػػػػػػػػػظيـ المسابقات واإلمتػػحانات والفحوص المينية في المؤسسات واإلدارات العمومية وا 
مسابقة عمى أساس اإلختبار لئللتحاؽ  المتضمف فتحو ، 2014 سبتمبر 23المؤرخ في  10 وبمقتضى المقرر رقـ -

 ،بسمؾ أعواف اإلدارة، رتبة عوف إدارة
 

  :يقــــــــــرر ما يأتي
 

، 2012سنة  أفريل 25المؤرخ في  12-194مف المرسوـ التنفيذي رقـ  17عمبل بأحكاـ المادة  :األولىادة ــمــال
لئللتحاؽ بسمؾ  تمدد آجاؿ المسابقة عمى أساس اإلختباروعمى سبيل التسوية  ،والمذكور أعبله

 .2015جانفي  25إستثناءا، إبتداء مف تاريخ  (1)لمدة شير واحد أعواف اإلدارة، رتبة عوف إدارة،
 ينشر ىذا المقرر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. :20ادة ــمــال

 

   2015فيفري  أولحرر بالجزائر في                                                                           
 وزير وبتفويض منو             الع/                                                                                                
 مدير الموارد البشرية                                                                                                         

 إمضاء أمير قاسم داودي                                                                                                                                                          
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 المؤرخ 01يعدل المقرر رقم  ،2015فيفري  أولمؤرخ  في  25مقرر رقم 
 إمتحان ميني لإللتحاق  المتضمن فتحو ، 2014سبتمبر 23في 

 رتبة متصرف رئيسي لجامعة الـمدية المتصرفين،بسمك 
 

 البحث العممي،إن وزير التعميم العالي و   
المتضمف و ، 2006سنة  يوليو 15 الموافق 1427جمادى الثانية عاـ  19المؤرخ في 03-06بمقتضى األمر رقـ  -

 القانوف األساسي العاـ لموظيفة العمومية،
، 2012أبريل سنة  25 الموافق 1433جمادى الثانية عاـ  3 المؤرخ في 12-194وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

جرائيا،كيفيات تنػػػػػػػػػػظيـ المسابقات الذي يحدد   واإلمتػػحانات والفحوص المينية في المؤسسات واإلدارات العمومية وا 
إمتحاف ميني لئللتحاؽ بسمؾ  المتضمف فتحو  ،2014 سبتمبر 23المؤرخ في  01 وبمقتضى المقرر رقـ -

 رتبة متصرؼ رئيسي،المتصرفيف، 

 :يقـــــــــرر ما يأتي
 

، 2012أفريل سنة  25المؤرخ في  12-194مف المرسوـ التنفيذي رقـ  17: عمبل بأحكاـ المادة المادة األولى
وعمى سبيل التسوية تمدد آجاؿ إجراء اإلمتحاف الميني لئللتحاؽ بسمؾ  ،والمذكور أعبله

جانفي  25إستثناءا، إبتداء مف تاريخ  (1)المتصرفيف، رتبة متصرؼ رئيسي، لمدة شير واحد
2015. 

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

   2015فيفري  أولحرر بالجزائر في                                                                                          
 وزير وبتفويض منو             الع/                                                                                              
 مدير الموارد البشرية                                                                                                      
 إمضاء أمير قاسم داودي                                                                                             

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 المؤرخ 04يعدل المقرر رقم  ،2015فيفري  أولمؤرخ  في  26 رقم مقرر
 إمتحان ميني لإللتحاق بسمك المتضمن فتحو ، 2014سبتمبر 23في 

 رتبة ممحق رئيسي لإلدارة لجامعة الـمدية ممحقو اإلدارة،
 

 البحث العممي،ي و إن وزير التعميم العال  
المتضمف و ، 2006سنة  يوليو15  الموافق 1427جمادى الثانية عاـ  19فيالمؤرخ  03-06بمقتضى األمر رقـ  -

 القانوف األساسي العاـ لموظيفة العمومية،
أبريل سنة  25 الموافق 1433جمادى الثانية عاـ  3 المؤرخ في 12-194وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

كيفيات تنػػػػػػػػػػظيـ المسابقات  واإلمتػػحانات  والفحوص المينية  في المؤسسات واإلدارات الذي يحدد ، 2012
جرائيا،  العمومية وا 
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إمتحاف ميني لئللتحاؽ بسمؾ ممحقو  المتضمف فتحو ، 2014 سبتمبر 23المؤرخ  في  04بمقتضى المقرر رقـ و  -
 ممحق رئيسي لئلدارة،اإلدارة رتبة 

 :يقــــــــــــــرر ما يأتي
 

، 2012أفريل سنة  25المؤرخ في  12-194مف المرسـو التنفيذي رقـ  17عمبل بأحكاـ المادة  :ادة األولىـــمــــال
وعمى سبيل التسوية تمدد آجاؿ إجراء اإلمتحاف الميني لئللتحاؽ بسمؾ ممحقو  ،والمذكور أعبله

 .2015جانفي  25إستثناءا، إبتداء مف تاريخ  (1)اإلدارة، رتبة ممحق رئيسي لئلدارة، لمدة شير واحد
 تعميـ العالي والبحث العممي.مينشر ىذا المقرر في النشرة الرسمية ل :02ادة ــمـــال

 2015فيفري  أولحرر بالجزائر في                                                                                          
 وزير وبتفويض منوالع/                                                                                          

 مدير الموارد البشرية                                                                                         
 إمضاء أمير قاسم داودي                                                                                           

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 المؤرخ 05يعدل المقرر رقم  ،2015فيفري  أولمؤرخ  في  27مقرر رقم 
 إمتحان ميني لإللتحاق المتضمن فتحو  ،2014 سبتمبر 23في 

 رتبة محاسب إداري لجامعة الـمدية بسمك المحاسبين اإلداريين،
 

 البحث العممي،إن وزير التعميم العالي و   
المتضمف و ، 2006سنة  يوليو 15 الموافق 1427جمادى الثانية عاـ  19فيالمؤرخ  03-06بمقتضى األمر رقـ  -

 لموظيفة العمومية، القانوف األساسي العاـ
، 2012أبريل سنة  25 الموافق 1433جمادى الثانية عاـ  3 المؤرخ في 12-194وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

جرائيا،الذي يحدد   كيفيات تنػػػػػػػػػػظيـ المسابقات واإلمتػػحانات والفحوص المينية في المؤسسات واإلدارات العمومية وا 
إمتحاف ميني لئللتحاؽ بسمؾ  المتضمف فتحو ، 2014سبتمبر 23المؤرخ  في  05وبمقتضى المقرر رقـ  -

 المحاسبيف اإلدارييف، رتبة محاسب إداري،
 

 :يقـــــــــــــرر ما يأتي
 

، 2012سنة  أفريل 25المؤرخ في  12-194مف المرسوـ التنفيذي رقـ  17عمبل بأحكاـ المادة  :األولىادة ــمــال
اإلمتحاف الميني لئللتحاؽ بسمؾ المحاسبيف اإلدارييف، رتبة تمدد آجاؿ إجراء وعمى سبيل التسوية  ،والمذكور أعبله
 .2015جانفي  25إستثناءا، إبتداء مف تاريخ  (1)لمدة شير واحد محاسب إداري،

 ينشر ىذا المقرر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. :02ادة ــمــال
 

                                                                                             2015فيفري  أولحرر بالجزائر في 
 وزير وبتفويض منو             الع/                                                                                                

 موارد البشرية        مدير ال                                                                                                
 إمضاء أمير قاسم داودي                                                                                              
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 المؤرخ 07يعدل المقرر رقم  ،2015فيفري  أولمؤرخ في  28مقرر رقم 
 إمتحان ميني لإللتحاق بسمك المعاونين المتضمن فتحو ، 2014 سبتمبر 23في 

 الـمديةالتقنيين في اإلعالم اآللي، رتبة معاون تقني في اإلعالم اآللي لجامعة 
 

 إن وزير التعميم العالي و البحث العممي،  
المتضمف و ، 2006سنة  يوليو 15 الموافق 1427جمادى الثانية عاـ  19 فيالمؤرخ  03-06بمقتضى األمر رقـ  -

 القانوف األساسي العاـ لموظيفة العمومية،
، 2012أبريل سنة  25 الموافق 1433جمادى الثانية عاـ  3 المؤرخ في 12-194وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

جرائيا،الذي يحدد   كيفيات تنػػػػػػػػػػظيـ المسابقات واإلمتػػحانات والفحوص المينية في المؤسسات واإلدارات العمومية وا 
إمتحاف ميني لئللتحاؽ بسمؾ  المتضمف فتحو  ،2014 سبتمبر 23 المؤرخ  في 07 وبمقتضى المقرر رقـ -

 المعاونيف التقنييف في اإلعبلـ اآللي، رتبة معاوف تقني في اإلعبلـ اآللي،
 

 :يقـــــــــرر ما يأتي
 

، 2012سنة  أفريل 25المؤرخ في  12-194مف المرسوـ التنفيذي رقـ  17عمبل بأحكاـ المادة  :األولىادة ــمــال
اإلمتحاف الميني لئللتحاؽ بسمؾ المعاونيف  فتحتمدد آجاؿ وعمى سبيل التسوية  ،والمذكور أعبله

إستثناءا، إبتداء  (1)، لمدة شير واحدالتقنييف في اإلعبلـ اآللي، رتبة معاوف تقني في اإلعبلـ اآللي
 .2015جانفي  25مف تاريخ 

 والبحث العممي. ينشر ىذا المقرر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي :02ادة ــمـــال
 

 2015فيفري  أولحرر بالجزائر في                                                                                          
 وزير وبتفويض منوالع/                                                                                               
 مدير الموارد البشرية                                                                                               

 إمضاء أمير قاسم داودي                                                                                             
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 المؤرخ 06يعدل المقرر رقم  ،2015 فيفري  أولمؤرخ  في  29مقرر رقم 
 إمتحان ميني لإللتحاق المتضمن فتحو ، 2014سبتمبر23في 

 لجامعة الـمدية رتبة كاتب بسمك الكتاب،
 

 البحث العممي،إن وزير التعميم العالي و   
المتضمف و ، 2006سنة  يوليو 15 الموافق 1427جمادى الثانية عاـ  19المؤرخ في 03-06بمقتضى األمر رقـ  -

 القانوف األساسي العاـ لموظيفة العمومية،
، 2012أبريل سنة  25 الموافق 1433جمادى الثانية عاـ  3 المؤرخ في 12-194وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

جرائيا،واإلمتػػحانات كيفيات تنػػػػػػػػػػظيـ المسابقات الذي يحدد   والفحوص المينية في المؤسسات واإلدارات العمومية وا 
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إمتحاف ميني لئللتحاؽ بسمؾ الكتاب،  المتضمف فتحو ، 2014 سبتمبر 23 المؤرخ  في 06 وبمقتضى المقرررقـ -
  رتبة الكتاب،

 

 :يقـــــرر ما يأتي
 

، 2012سنة  أفريل 25المؤرخ في  12-194مف المرسوـ التنفيذي رقـ  17عمبل بأحكاـ المادة :األولىادة ــمــال
لئللتحاؽ بسمؾ الكتاب، اإلمتحاف الميني تمدد آجاؿ إجراء وعمى سبيل التسوية  ،والمذكور أعبله
 .2015جانفي  25إستثناءا إبتداء مف تاريخ  (1)لمدة شير واحد رتبة الكتاب،

 ينشر ىذا المقرر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. :02ادة ــمــال
 

 2015فيفري  أولحرر بالجزائر في                                                                                         
 وزير وبتفويض منوالع/                                                                                                

 مدير الموارد البشرية                                                                                                 
 إمضاء أمير قاسم داودي                                                                                                

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 المؤرخ 1340رقم  يعدل المقرر ،2015فيفري  02مؤرخ  في  30مقرر رقم 
 إمتحان ميني لإللتحاق المتضمن  فتحو ، 2014سبتمبر  11في 

 ممحقو اإلدارة، رتبة ممحق اإلدارة لجامعة الطارفبسمك 
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضمف و ، 2006سنة  يوليو 15 الموافق 1427جمادى الثانية عاـ  19المؤرخ في 03-06بمقتضى األمر رقـ  -

 لموظيفة العمومية،القانوف األساسي العاـ 
، 2012أبريل سنة  25 الموافق 1433جمادى الثانية عاـ  3 المؤرخ في 12-194وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

جرائيا،واإلمتػػحانات كيفيات تنػػػػػػػػػػظيـ المسابقات الذي يحدد   والفحوص المينية في المؤسسات واإلدارات العمومية وا 
إمتحاف ميني لئللتحاؽ بسمؾ  المتضمف فتحو  ،2014 سبتمبر 11 في  المؤرخ 1340 رقـ المقرر وبمقتضى -

  ممحقو اإلدارة، رتبة ممحق اإلدارة،
 

 :يقــــــــــــرر ما يأتي
 

، 2012أفريل سنة  25المؤرخ في  12-194مف المرسوـ التنفيذي رقـ  17عمبل بأحكاـ المادة  :ادة األولىــمــال
وعمى سبيل التسوية تمدد آجاؿ اإلمتحاف الميني لئللتحاؽ بسمؾ ممحقو اإلدارة، رتبة ممحق  ،والمذكور أعبله

 .2015جانفي  18إستثناءا، إبتداء مف تاريخ  (1)اإلدارة، لمدة شير واحد
 العالي والبحث العممي. ينشر ىذا المقرر في النشرة الرسمية لمتعميـ :02ادة ــمــال

 2015فيفري  02حرر بالجزائر في                                                                                          
 وزير وبتفويض منوالع/                                                                                           

 مدير الموارد البشرية                                                                                          
 إمضاء أمير قاسم داودي                                                                                          
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 المؤرخ 1695يعدل المقرر رقم  ،2015فيفري  02مؤرخ في  31مقرر رقم 
 المتضمن فتح مسابقة عمى أساس الشيادات لإللتحاق بسمكو ، 2014 سبتمبر 09في 

 ميندسي المخابر الجامعية، رتبة ميندس دولة لممخابر الجامعية لممدرسة الوطنية العميا لمبيطرة
 

 البحث العممي،إن وزير التعميم العالي و   
المتضمف و ، 2006سنة  يوليو15الموافق 1427جمادى الثانية عاـ  19 المؤرخ في 03-06بمقتضى األمر رقـ  -

 القانوف األساسي العاـ لموظيفة العمومية،
، 2012أبريل سنة  25 الموافق 1433جمادى الثانية عاـ  3 المؤرخ في 12-194وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

جرائيا، واإلمتػػحانات والفحوص المينية كيفيات تنػػػػػػػػػػظيـ المسابقاتالذي يحدد   في المؤسسات واإلدارات العمومية وا 
المتضمف فتح مسابقة عمى أساس الشيادات و ، 2014 سبتمبر 09المؤرخ في  1695وبمقتضى المقرر رقـ  -

 لئللتحاؽ بسمؾ ميندسي المخابر الجامعية، رتبة ميندس دولة لممخابر الجامعية،
 :يقـــــــــرر ما يأتي

 

، 2012أفريل سنة  25المؤرخ في  12-194مف المرسوـ التنفيذي رقـ  17عمبل بأحكاـ المادة  :ادة األولىــمــال
وعمى سبيل التسوية تمدد آجاؿ المسابقة عمى أساس الشيادات لئللتحاؽ بسمؾ ، والمذكور أعبله

إستثناءا،  (1)واحد ميندسي المخابر الجامعية، رتبة ميندس دولة لممخابر الجامعية، لمدة شير
 .2015جانفي  29إبتداء مف تاريخ 

 ينشر ىذا المقرر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. :02ادة ــمــال
   2015فيفري  02حرر بالجزائر في                                                                                            

 وزير وبتفويض منوالع/                                                                                                 
 مدير الموارد البشرية                                                                                                  

   إمضاء أمير قاسم داودي                                                                                                
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ،2014 سبتمبر 09في  المؤرخ 1691يعدل المقرر رقم  ،2015ري فيف 02مؤرخ في  32رقم  مقرر
 المتضمن فتح مسابقة عمى أساس الشيادات لإللتحاق بسمك الميندسين في اإلعالم اآللي،و 

 رتبة ميندس دولة في اإلعالم اآللي لممدرسة الوطنية العميا لمبيطرة
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضمف و ، 2006سنة  يوليو 15 الموافق 1427جمادى الثانية عاـ  19المؤرخ في 03-06بمقتضى األمر رقـ  -

 القانوف األساسي العاـ لموظيفة العمومية،
، 2012أبريل سنة  25 الموافق 1433جمادى الثانية عاـ  3 المؤرخ في 12-194وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

جرائيا،كيفيات الذي يحدد   تنػػػػػػػػػػظيـ المسابقات واإلمتػػحانات والفحوص المينية في المؤسسات واإلدارات العمومية وا 
مسابقة عمى أساس الشيادات  المتضمف فتحو ، 2014 سبتمبر 09 في المؤرخ 1691 وبمقتضى المقرررقـ -

 لئللتحاؽ بسمؾ الميندسيف في اإلعبلـ اآللي، رتبة ميندس دولة في اإلعبلـ اآللي،
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 يقـــــــــرر ما يأتي:
 

، 2012سنة  أفريل 25المؤرخ في  12-194مف المرسوـ التنفيذي رقـ  17عمبل بأحكاـ المادة :األولىادة ــمــال
لئللتحاؽ بسمؾ  تمدد آجاؿ المسابقة عمى أساس الشياداتوعمى سبيل التسوية  ،والمذكور أعبله

إستثناءا،  (1)لمدة شير واحد الميندسيف في اإلعبلـ اآللي، رتبة ميندس دولة في اإلعبلـ اآللي،
 .2015جانفي  29إبتداء مف تاريخ 

 والبحث العممي.ينشر ىذا المقرر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي  :02ادة ــمــال
 

 2015فيفري  02حرر بالجزائر في                                                                                       
 وزير وبتفويض منوالع/                                                                                       

 مدير الموارد البشرية                                                                                      
 إمضاء أمير قاسم داودي                                                                                      

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 المؤرخ 1697يعدل المقرر رقم  ،2015 فيفري  02مؤرخ  في  33مقرر رقم 

 مسابقة عمى أساس الشيادات المتضمن فتحو ، 2014 سبتمبر 09في 
 لممدرسة الوطنية العميا لمبيطرة رتبة متصرف بسمك المتصرفين،لإللتحاق 

 

 البحث العممي،إن وزير التعميم العالي و   
المتضمف و ، 2006سنة  يوليو 15 الموافق 1427جمادى الثانية عاـ  19 فيالمؤرخ  03-06بمقتضى األمر رقـ  -

 األساسي العاـ لموظيفة العمومية،القانوف 
، 2012أبريل سنة  25 الموافق 1433جمادى الثانية عاـ  3 المؤرخ في 12-194وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

جرائيا،الذي يحدد   كيفيات تنػػػػػػػػػػظيـ المسابقات واإلمتػػحانات والفحوص المينية في المؤسسات واإلدارات العمومية وا 
المتضمف فتح مسابقة عمى أساس الشيادات و ، 2014 سبتمبر 09في   المؤرخ 1697 وبمقتضى المقرر رقـ -

 رتبة متصرؼ، لئللتحاؽ بسمؾ المتصرفيف،
 

 :يقـــــــــــرر ما يأتي
 

، 2012أفريل سنة  25المؤرخ في  12-194مف المرسوـ التنفيذي رقـ  17:عمبل بأحكاـ المادة ادة األولىــمــال
وعمى سبيل التسوية تمدد آجاؿ المسابقة عمى أساس الشيادات لئللتحاؽ بسمؾ  ،والمذكور أعبله

 .2015جانفي  29إستثناءا، إبتداء  مف تاريخ   (1)المتصرفيف، رتبة متصرؼ، لمدة شير واحد
 ينشر ىذا المقرر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. :02ادة ــمــال

 

 2015فيفري  02حرر بالجزائر في                                                                                            
 وزير وبتفويض منوالع/                                                                                           

 مدير الموارد البشرية                                                                                           
 إمضاء أمير قاسم داودي                                                                                           
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 المؤرخ 1692يعدل المقرر رقم  ،2015فيفري  02مؤرخ في  34مقرر رقم 
 بسمك المتضمن فتح مسابقة عمى أساس الشيادات لإللتحاقو ، 2014 سبتمبر 09في 

 رتبة وثائقي أمين محفوظات لممدرسة الوطنية العميا لمبيطرة الوثائقيين أمناء المحفوظات،
 

 البحث العممي،إن وزير التعميم العالي و   
المتضمف و ، 2006سنة  يوليو 15 الموافق 1427جمادى الثانية عاـ  19 فيالمؤرخ  03-06بمقتضى األمر رقـ  -

 القانوف األساسي العاـ لموظيفة العمومية،
، 2012أبريل سنة  25 الموافق 1433جمادى الثانية عاـ  3 المؤرخ في 12-194وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

جرائيا،كيفيات تنػػػػػػػػػػظيـ المسابقات الذي يحدد   واإلمتػػحانات والفحوص المينية في المؤسسات واإلدارات العمومية وا 
مسابقة عمى أساس الشيادات  ، المتضمف فتح2014سبتمبر 09المؤرخ في  1692بمقتضى المقرر رقـ و  -

  لئللتحاؽ بسمؾ الوثائقييف أمناء المحفوظات، رتبة وثائقي أميف محفوظات،
 

 :يقــــــــــرر ما يأتي
 

، 2012أفريل سنة  25المؤرخ في  12-194مف المرسوـ التنفيذي رقـ  17:عمبل بأحكاـ المادة ادة األولىــمــال
وعمى سبيل التسوية تمدد آجاؿ المسابقة عمى أساس الشيادات لئللتحاؽ بسمؾ الوثائقييف أمناء  ،والمذكور أعبله

 .2015جانفي  29إستثناءا، إبتداء مف تاريخ   (1) المحفوظات، رتبة وثائقي أميف محفوظات، لمدة شير واحد
 : ينشر ىذا المقرر في النشرة الرسمية لتعميـ العالي والبحث العممي.02ادة ػػمػػال

 

   2015فيفري  02حرر بالجزائر في                                                                                           
 وبتفويض منو              وزيرالع/                                                                                              
 مدير الموارد البشرية                                                                                                      

 إمضاء أمير قاسم داودي                                                                                              
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 المؤرخ 1693يعدل المقرر رقم  ،2015فيفري  02مؤرخ في  35مقرر رقم 
 مسابقة عمى أساس الشيادات المتضمن  فتحو ، 2014 سبتمبر 09في 

 لممدرسة الوطنية العميا لمبيطرة إدارة رتبة عون  بسمك أعوان اإلدارة،لإللتحاق 
 

 البحث العممي،إن وزير التعميم العالي و   
المتضمف و ، 2006سنة  يوليو 15 الموافق 1427جمادى الثانية عاـ  19 فيالمؤرخ  03-06بمقتضى األمر رقـ  -

 القانوف األساسي العاـ لموظيفة العمومية،
، 2012أبريل سنة  25 الموافق 1433جمادى الثانية عاـ  3 المؤرخ في 12-194وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

جرائيا،الذي يحدد   كيفيات تنػػػػػػػػػػظيـ المسابقات واإلمتػػحانات والفحوص المينية في المؤسسات واإلدارات العمومية وا 
شيادات لا أساس عمى مسابقة المتضمف فتحو ، 2014 سبتمبر 09المؤرخ في  1693بمقتضى المقرر رقـ و  -

  ،إدارة عوف  رتبة، اإلدارة أعواف بسمؾاؽ حلئللت
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 :يقـــــــــــرر ما يأتي
 

، 2012أفريل سنة  25المؤرخ في  12-194مف المرسوـ التنفيذي رقـ  17:عمبل بأحكاـ المادة ادة األولىــمــال
الشيادات لئللتحاؽ بسمؾ وعمى سبيل التسوية تمدد آجاؿ المسابقة عمى أساس ، والمذكور أعبله

 .2015جانفي  29إستثناءا، إبتداء مف تاريخ  (1)أعواف اإلدارة، رتبة عوف إدارة، لمدة شير واحد
 : ينشر ىذا المقرر في النشرة الرسمية لتعميـ العالي والبحث العممي.02ادة ــمــال

 

   2015فيفري  02حرر بالجزائر في                                                                                            
 وزير وبتفويض منو             الع/                                                                                                

 مدير الموارد البشرية                                                                                                         
   إمضاء أمير قاسم داودي                                                                                               

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 المؤرخ 1694يعدل المقرر رقم ، 2015فيفري  02مؤرخ  في  36مقرر رقم 

 مسابقة عمى أساس الشيادات المتضمن فتحو ، 2014سبتمبر  09في 
 رتبة عون مكتب لممدرسة الوطنية العميا لمبيطرة بسمك أعوان اإلدارة،لإللتحاق 

 

 البحث العممي،إن وزير التعميم العالي و   
المتضمف و ، 2006سنة  يوليو 15 الموافق 1427جمادى الثانية عاـ  19المؤرخ في 03-06بمقتضى األمر رقـ  -

 القانوف األساسي العاـ لموظيفة العمومية،
، 2012أبريل سنة  25 الموافق 1433جمادى الثانية عاـ  3 المؤرخ في 12-194وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

جرائيا، كيفيات تنػػػػػػػػػػظيـ المسابقات واإلمتػػحانات والفحوص المينية فيالذي يحدد   المؤسسات واإلدارات العمومية وا 
مسابقة عمى أساس الشيادات  المتضمف فتحو ، 2014 سبتمبر 09المؤرخ في  1694بمقتضى المقرر رقـ و  -

 لئللتحاؽ بسمؾ أعواف اإلدارة، رتبة عوف مكتب،
 

 :يقــــــــــرر ما يأتي
 

، 2012أفريل سنة  25المؤرخ في  12-194مف المرسوـ التنفيذي رقـ  17عمبل بأحكاـ المادة  :ادة األولىـمـال
وعمى سبيل التسوية تمدد آجاؿ المسابقة عمى أساس الشيادات لئللتحاؽ بسمؾ  ،والمذكور أعبله

 .2015جانفي  29إستثناءا، إبتداء مف تاريخ  (1) أعواف اإلدارة، رتبة عوف مكتب، لمدة شير واحد
 

 ىذا المقرر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.ينشر  :02ادة ــمــال
 

   2015فيفري  02حرر بالجزائر في                                                                                            
 وزير وبتفويض منو             الع/                                                                                                  
 مدير الموارد البشرية                                                                                                           
                 قاسم داوديإمضاء أمير                                                                                                  
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 المؤرخ 1701يعدل المقرر رقم  ،2015فيفري  02مؤرخ في  37مقرر رقم 
 إمتحان ميني لإللتحاق بسمك ميندسي المتضمن فتحو ، 2014 سبتمبر 09في 

 المخابر الجامعية، رتبة ميندس دولة لممخابر الجامعية المدرسة الوطنية العميا لمبيطرة
 

 البحث العممي،إن وزير التعميم العالي و   
المتضمف و ، 2006سنة  يوليو 15 الموافق 1427جمادى الثانية عاـ  19 فيمؤرخ ال 03-06بمقتضى األمر رقـ  -

 القانوف األساسي العاـ لموظيفة العمومية،
، 2012أبريل سنة  25 الموافق 1433جمادى الثانية عاـ  3 المؤرخ في 12-194وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

جرائيا،الذي يحدد   كيفيات تنػػػػػػػػػػظيـ المسابقات واإلمتػػحانات والفحوص المينية في المؤسسات واإلدارات العمومية وا 
إمتحاف ميني لئللتحاؽ بسمؾ  المتضمف فتحو ، 2014سبتمبر 09المؤرخ في  1701رقـ وبمقتضى المقرر  -

 المخابر الجامعية، رتبة ميندس دولة لممخابر الجامعية،ميندسي 
 

 :يقــــرر ما يأتي
 

، 2012أفريل سنة  25المؤرخ في  12-194مف المرسوـ التنفيذي رقـ  17عمبل بأحكاـ المادة  :ادة األولىــمــال
والمذكور أعبله وعمى سبيل التسوية تمدد آجاؿ اإلمتحاف الميني لئللتحاؽ بسمؾ ميندسي المخابر 

 29إستثناءا، إبتداء مف تاريخ  (1) الجامعية، رتبة ميندس دولة لممخابر الجامعية، لمدة شير واحد
 .2015جانفي 

 تعميـ العالي والبحث العممي.مل ينشر ىذا المقرر في النشرة الرسمية :02ادة ــمــال
 

   2015فيفري  02حرر بالجزائر في                                                                                        
 وزير وبتفويض منو             الع/                                                                                              
 مدير الموارد البشرية                                                                                                       
 ر قاسم داوديإمضاء أمي                                                                                             

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ،2014سبتمبر  09في  المؤرخ 1702يعدل المقرر رقم  2015فيفري  02مؤرخ  في  38مقرررقم 

 إمتحان ميني لإللتحاق بسمك محافظي المكتبات الجامعية، المتضمن فتح
 رتبة ممحق بالمكتبات الجامعية من المستوى الثاني  لممدرسة الوطنية العميا لمبيطرة

 

 البحث العممي،إن وزير التعميم العالي و   
المتضمف و ، 2006سنة  يوليو 15 الموافق 1427جمادى الثانية عاـ  19فيالمؤرخ  03-06بمقتضى األمر رقـ  -

 القانوف األساسي العاـ لموظيفة العمومية،
، 2012أبريل سنة  25 الموافق 1433جمادى الثانية عاـ  3 المؤرخ في 12-194وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

جرائيا،كيفيات تنػػػػػػػػػػظيـ المسابقات الذي يحدد   واإلمتػػحانات والفحوص المينية في المؤسسات واإلدارات العمومية وا 
المتضمف فتح إمتحاف ميني لئللتحاؽ بسمؾ و ، 2014 سبتمبر 09المؤرخ في  1702رقـ  وبمقتضى المقرر -

 محافظي المكتبات الجامعية، رتبة ممحق بالمكتبات الجامعية مف المستوى الثاني،
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 :يقـــــــــــرر ما يأتي
 

، 2012أفريل سنة  25المؤرخ في  12-194مف المرسوـ التنفيذي رقـ  17عمبل بأحكاـ المادة  :ادة األولىــمـــال
وعمى سبيل التسوية تمدد آجاؿ اإلمتحاف الميني لئللتحاؽ بسمؾ محافظي  ،والمذكور أعبله

 (1)المكتبات الجامعية، رتبة ممحق بالمكتبات الجامعية مف المستوى الثاني، لمدة شير واحد
 .2015جانفي  29إستثناءا، إبتداء مف تاريخ 

 والبحث العممي.ينشر ىذا المقرر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي  :02ادة ــمــال
 

   2015فيفري  02حرر بالجزائر في                                                                                            
 وزير وبتفويض منو             الع/                                                                                                  
 ية        مدير الموارد البشر                                                                                                    

 داودي   إمضاء أمير قاسم                                                                                                   
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 المؤرخ 1703يعدل المقرر رقم  ،2015فيفري  02مؤرخ  في    39مقرررقم 
 إمتحان ميني لإللتحاق بسمك الكتاب، المتضمن فتحو ، 2014سبتمبر 09في 

 لممدرسة الوطنية العميا لمبيطرة رتبة كاتب مديرية رئيسي
 

 البحث العممي،إن وزير التعميم العالي و   
المتضمف و ، 2006سنة  يوليو 15 الموافق 1427جمادى الثانية عاـ  19المؤرخ في 03-06بمقتضى األمر رقـ  -

 العمومية،القانوف األساسي العاـ لموظيفة 
، 2012أبريل سنة  25 الموافق 1433جمادى الثانية عاـ  3 المؤرخ في 12-194وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

جرائيا،الذي يحدد   كيفيات تنػػػػػػػػػػظيـ المسابقات واإلمتػػحانات والفحوص المينية في المؤسسات واإلدارات العمومية وا 
إمتحاف ميني لئللتحاؽ بسمؾ الكتاب،  المتضمف فتحو  ،2014 سبتمبر 09 في المؤرخ 1703 وبمقتضى المقرررقـ -

 رتبة كاتب مديرية رئيسي،
 

 :يقـــــــــرر ما يأتي
 

، 2012أفريل سنة  25المؤرخ في  12-194مف المرسـو التنفيذي رقـ  17عمبل بأحكاـ المادة  :ادة األولىــمــال
وعمى سبيل التسوية تمدد آجاؿ اإلمتحاف الميني بسمؾ الكتاب، رتبة كاتب مديرية رئيسي، لمدة  ،والمذكور أعبله

 .2015جانفي  29إستثناءا إبتداء مف تاريخ   (1)شير واحد
 متعميـ العالي والبحث العممي.لينشر ىذا المقرر في النشرة الرسمية  :20ادة ــمــال

                      

 2015فيفري  02حرر بالجزائر في                                                                                           
 وزير وبتفويض منوالع/                                                                                        

 مدير الموارد البشرية                                                                                       
 إمضاء أمير قاسم داودي                                               
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 المؤرخ 1704يعدل المقرر رقم  ،2015فيفري  02مؤرخ  في  40مقرر رقم 
 إمتحان ميني لإللتحاق بسمك المتضمن فتحو ، 2014 سبتمبر 09في 

 رتبة ممحق اإلدارة لممدرسة الوطنية العميا لمبيطرة ممحقي اإلدارة،
 

 البحث العممي،إن وزير التعميم العالي و   
المتضمف و ، 2006سنة  يوليو 15 الموافق 1427جمادى الثانية عاـ  19المؤرخ في 03-06بمقتضى األمر رقـ  -

 األساسي العاـ لموظيفة العمومية،القانوف 
، 2012أبريل سنة  25 الموافق 1433جمادى الثانية عاـ  3 المؤرخ في 12-194وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

جرائيا،الذي يحدد   كيفيات تنػػػػػػػػػػظيـ المسابقات واإلمتػػحانات والفحوص المينية في المؤسسات واإلدارات العمومية وا 
إمتحاف ميني لئللتحاؽ بسمؾ  المتضمف فتحو  ،2014 بتمبرس 09 المؤرخ  في 1704 المقرر رقـوبمقتضى  -

 ممحقي اإلدارة، رتبة ممحق اإلدارة،
 

 :يقــــرر ما يأتي
 

، 2012سنة  أفريل 25في  المؤرخ 12-194رقـ  التنفيذيمف المرسوـ  17عمبل بأحكاـ المادة  :األولىادة ــمــال
 ممحقبسمؾ ممحقو اإلدارة، رتبة  تمدد آجاؿ اإلمتحاف المينيوعمى سبيل التسوية  ،والمذكور أعبله

 .2015جانفي  29إستثناءا إبتداء مف تاريخ  (1)لمدة شير واحد اإلدارة،
 .ينشر ىذا المقرر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي :02ادة ــمــال

 

 2015فيفري  02حرر بالجزائر في                                                                                       
 وزير وبتفويض منوالع/                                                                                     

 مدير الموارد البشرية                                                                                     
 إمضاء أمير قاسم داودي                                                                                       

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 المؤرخ 1705يعدل المقرر رقم  ،2015فيفري  02مؤرخ في  41مقرر رقم 

 إمتحان ميني لإللتحاق بسمك المتضمن فتحو ، 2014سبتمبر 09في 
 لممدرسة الوطنية العميا لمبيطرة رتبة عون إدارة رئيسيأعوان اإلدارة، 

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضمف و ، 2006سنة  يوليو 15 الموافق 1427جمادى الثانية عاـ  19 فيالمؤرخ  03-06بمقتضى األمر رقـ  -

 القانوف األساسي العاـ لموظيفة العمومية،
، 2012أبريل سنة  25 الموافق 1433جمادى الثانية عاـ  3 المؤرخ في 12-194وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

جرائيا،الذي يحدد   كيفيات تنػػػػػػػػػػظيـ المسابقات واإلمتػػحانات والفحوص المينية في المؤسسات واإلدارات العمومية وا 
إمتحاف ميني لئللتحاؽ بسمؾ  المتضمف فتحو ، 2014 سبتمبر 09المؤرخ  في  1705رقـ  وبمقتضى المقرر -

  أعواف اإلدارة رتبة عوف إدارة رئيسي،
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 :يقـــــــــــرر ما يأتي
 

، 2012سنة  أفريل 25المؤرخ في  12-194مف المرسـو التنفيذي رقـ  17عمبل بأحكاـ المادة  :األولىادة ــمــلا
بسمؾ أعواف اإلدارة، رتبة عوف إدارة  تمددآجاؿ اإلمتحاف المينيوعمى سبيل التسوية ، والمذكورأعبله

 .2015جانفي  29إبتداء مف تاريخ  ،إستثناءا (1)لمدة شير واحد رئيسي،
 ينشر ىذا المقرر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.: 02ادة ــمــال

 

                     

   2015فيفري  02رر بالجزائر في ح                                                                                         
 وزير وبتفويض منو             الع/                                                                                                 

 مدير الموارد البشرية                                                                                                           
 إمضاء أمير قاسم داودي                                                                                                    

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 المؤرخ 18يعدل المقرر رقم  ،2015فيفري  12مؤرخ  في  47مقرر  رقم 

 إمتحان ميني لإللتحاق بسمك المتضمن فتحو ، 2014 سبتمبر 28في 
 لمدرسة الدراسات العميا التجارية رتبة متصرف رئيسي المتصرفين،

 

 البحث العممي،إن وزير التعميم العالي و   
المتضمف و ، 2006سنة  يوليو 15 الموافق 1427جمادى الثانية عاـ  19 المؤرخ في 03-06بمقتضى األمر رقـ  -

 العمومية،القانوف األساسي العاـ لموظيفة 
، 2012أبريل سنة  25 الموافق 1433جمادى الثانية عاـ  3 المؤرخ في 12-194وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

جرائيا،الذي يحدد   كيفيات تنػػػػػػػػػػظيـ المسابقات واإلمتػػحانات والفحوص المينية في المؤسسات واإلدارات العمومية وا 
المتضمف فتح إمتحاف ميني لئللتحاؽ بسمؾ و ، 2014 سبتمبر 28المؤرخ في  18بمقتضى المقرر رقـ و  -

 المتصرفيف، رتبة متصرؼ رئيسي،
 

 :يقـــــــــــرر ما يأتي
 

، 2012أفريل سنة  25المؤرخ في  12-194مف المرسوـ التنفيذي رقـ  17: عمبل بأحكاـ المادة المادة األولى
وعمى سبيل التسوية تمدد آجاؿ اإلمتحاف الميني لئللتحاؽ بسمؾ المتصرفيف، رتبة  ،والمذكور أعبله

 .2015فيفري  12( إستثناءا، إبتداء مف تاريخ 1) متصرؼ رئيسي، لمدة شير واحد
 : ينشر ىذا المقرر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.20المادة 

 2015فيفري   12حرر بالجزائر في                                                                                            
 وزير وبتفويض منوالع/                                                                                              

 مدير الموارد البشرية                                                                                              
 إمضاء أمير قاسم داودي                                                                                             
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 المؤرخ 005يعدل المقرر رقم  ،2015فيفري  12مؤرخ  في  48مقرر رقم 
 مسابقة عمى أساس اإلختبارات المتضمن فتحو ، 2014 سبتمبر 28في 

 لمدرسة الدراسات العميا التجارية رتبة متصرف بسمك المتصرفين،لإللتحاق 
 

 البحث العممي،إن وزير التعميم العالي و   
المتضمف و ، 2006سنة  يوليو 15 الموافق 1427جمادى الثانية عاـ  19 المؤرخ في 03-06بمقتضى األمر رقـ  -

 القانوف األساسي العاـ لموظيفة العمومية،
، 2012أبريل سنة  25 الموافق 1433جمادى الثانية عاـ  3 المؤرخ في 12-194وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

جرائيا،كيفيات تنػػػػػػػػػػظيـ المسابقات واإلمتػػحانات والفحوص المينية في الذي يحدد   المؤسسات واإلدارات العمومية وا 
مسابقة عمى أساس اإلختبارات  المتضمف فتحو ، 2014 سبتمبر 28 في المؤرخ 005 وبمقتضى المقرررقـ -

 ،لئللتحاؽ بسمؾ المتصرفيف، رتبة متصرؼ
 

 :يقـــــــــــــــرر ما يأتي
 

، 2012سنة  أفريل 25المؤرخ في  12-194مف المرسوـ التنفيذي رقـ  17: عمبل بأحكاـ المادة األولىادة ــمــال
لئللتحاؽ بسمؾ  تمدد آجاؿ المسابقة عمى أساس اإلختباراتوعمى سبيل التسوية  ،والمذكور أعبله

 .2015فيفري  08إستثناءا، إبتداء  مف تاريخ   (1) لمدة شير واحد المتصرفيف، رتبة متصرؼ،
 المقرر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.: ينشر ىذا 02ادة ــمــال

 

 2015فيفري  12حرر بالجزائر في                                                                                           
 وزير وبتفويض منوالع/                                                                                              

 مدير الموارد البشرية                                                                                              
 قاسم داوديإمضاء أمير                                                                                                

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  المؤرخ 008يعدل المقرر رقم  ،2015فيفري  12مؤرخ في  49قرر رقم م
 المتضمن فتح مسابقة عمى أساس اإلختبارات لإللتحاقو ، 2014 سبتمبر 28في 

 ممحقي اإلدارة، رتبة ممحق رئيسي لإلدارة لمدرسة الدراسات العميا التجاريةبسمك 
 

 البحث العممي،إن وزير التعميم العالي و 
المتضمف و ، 2006سنة  يوليو 15 الموافق 1427جمادى الثانية عاـ  19 المؤرخ في 03-06بمقتضى األمر رقـ  -

 القانوف األساسي العاـ لموظيفة العمومية،
، 2012أبريل سنة  25 الموافق 1433جمادى الثانية عاـ  3 المؤرخ في 12-194وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

جرائيا، كيفيات تنػػػػػػػػػػظيـ المسابقات واإلمتػػحاناتالذي يحدد   والفحوص المينية في المؤسسات واإلدارات العمومية وا 
المتضمف فتح مسابقة عمى أساس اإلختبارات و ، 2014سبتمبر 28المؤرخ في  008بمقتضى المقرر رقـ و  -

 لئللتحاؽ بسمؾ ممحقي اإلدارة، رتبة ممحق رئيسي لئلدارة،
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 :يقـــــــــــــرر ما يأتي
 

، 2012أفريل سنة  25المؤرخ في  12-194مف المرسوـ التنفيذي رقـ  17:عمبل بأحكاـ المادة ادة األولىــمــال
وعمى سبيل التسوية تمدد آجاؿ المسابقة عمى أساس اإلختبارات لئللتحاؽ بسمؾ  ،والمذكور أعبله

فيفري  08إستثناءا، إبتداء مف تاريخ   (1)ممحقو اإلدارة، رتبة ممحق رئيسي لئلدارة لمدة شير واحد
2015. 

 تعميـ العالي والبحث العممي.مينشر ىذا المقرر في النشرة الرسمية ل :02ادة ــمـــال
                                                

 2015فيفري  12حرر بالجزائر في                                                                                   
 وزير وبتفويض منوالع/                                              

 مدير الموارد البشرية                                                                             
 إمضاء أمير قاسم داودي                                       

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 المؤرخ 89يعدل المقرر رقم  ،2015فيفري  22مؤرخ  في  54مقرر رقم 

 المتضمن فتح مسابقة عمى أساس اإلختبارات لإللتحاق بسمكو ، 2014أكتوبر  07في 
 المخابر الجامعية، رتبة تقني سام في المخابر الجامعية لممدرسة العميا لألساتذة ببوزريعةتقنيي 

 

 البحث العممي،إن وزير التعميم العالي و   
المتضمف و ، 2006سنة  يوليو 15 الموافق 1427جمادى الثانية عاـ  19المؤرخ في 03-06بمقتضى األمر رقـ  -

 القانوف األساسي العاـ لموظيفة العمومية،
، 2012أبريل سنة  25 الموافق 1433جمادى الثانية عاـ  3 المؤرخ في 12-194وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

جرائيا،الذي يحدد   كيفيات تنػػػػػػػػػػظيـ المسابقات واإلمتػػحانات والفحوص المينية في المؤسسات واإلدارات العمومية وا 
المتضمف فتح مسابقة عمى أساس اإلختبارات و ، 2014أكتوبر  07المؤرخ في  89بمقتضى المقرر رقـ و  -

 لئللتحاؽ بسمؾ تقنيي المخابر الجامعية، رتبة تقني ساـ في المخابر الجامعية،
 

 :يقــــــــــــــرر ما يأتي
 

، 2012أفريل سنة  25المؤرخ في  12-194مف المرسوـ التنفيذي رقـ  17عمبل بأحكاـ المادة  :ادة األولىــمـــال
لئللتحاؽ بسمؾ وعمى سبيل التسوية تمدد آجاؿ المسابقة عمى أساس اإلختبارات  ،والمذكور أعبله

( إستثناءا، إبتداء 1لمدة شير واحد) تقنيي المخابر الجامعية، رتبة تقني ساـ  في المخابر الجامعية،
 .2015فيفري  15مف تاريخ 

 الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.ينشر ىذا المقرر في النشرة  :02ادة ــمـــال
 

   2015فيفري  22حرر بالجزائر في                                                                                            
 وزير وبتفويض منوالع/                                                                                                 

 مدير الموارد البشرية                                                                                                  
 إمضاء أمير قاسم داودي                                                                                                
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 المؤرخ 94يعدل المقرر  رقم  ،2015فيفري  22مؤرخ  في  55مقرر رقم 
 المتضمن فتح مسابقة عمى أساس اإلختبارات لإللتحاقو ، 2014أكتوبر  07في 
 رتبة محاسب إداري رئيسي  لممدرسة العميا لألساتذة ببوزريعة المحاسبين اإلداريين،بسمك 

 

 البحث العممي،إن وزير التعميم العالي و 
المتضمف و ، 2006سنة  يوليو 15 الموافق 1427جمادى الثانية عاـ  19فيالمؤرخ  03-06بمقتضى األمر رقـ  -

 القانوف األساسي العاـ لموظيفة العمومية،
، 2012أبريل سنة  25 الموافق 1433جمادى الثانية عاـ  3 المؤرخ في 12-194وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

جرائيا،الذي يحدد   كيفيات تنػػػػػػػػػػظيـ المسابقات واإلمتػػحانات والفحوص المينية في المؤسسات واإلدارات العمومية وا 
مسابقة عمى أساس اإلختبارات لئللتحاؽ  المتضمف فتحو ، 2014 أكتوبر 07 في  المؤرخ 94 وبمقتضى المقرررقـ -

 بسمؾ المحاسبيف اإلدارييف، رتبة محاسب إداري رئيسي،
 

 :يقــــــــــــرر ما يأتي
 

، 2012أفريل سنة  25المؤرخ في  12-194مف المرسوـ التنفيذي رقـ  17:عمبل بأحكاـ المادة ادة األولىــمــال
سبيل التسوية تمدد آجاؿ المسابقة عمى أساس اإلختبارات لئللتحاؽ بسمؾ وعمى  ،والمذكور أعبله

إستثناءا، إبتداء مف تاريخ   (1)المحاسبيف اإلدارييف، رتبة محاسب إداري رئيسي، لمدة شير واحد
 .2015فيفري  15

 ينشر ىذا المقرر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. :02ادة ــمــال
   2015فيفري  22حرر بالجزائر في                                                                                           

 وزير وبتفويض منو             الع/                                                                                                
 مدير الموارد البشرية                                                                                                 

 إمضاء أمير قاسم داودي                                                                                                
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 المؤرخ 93يعدل المقرر رقم  ،2015فيفري  22مؤرخ في  56مقرر رقم 

 المتضمن فتح مسابقة عمى أساس اإلختبارات و ، 2014أكتوبر  07في 
 لممدرسة العميا لألساتذة ببوزريعة بسمك الكتاب، رتبة كاتب مديريةلإللتحاق 

 

 البحث العممي،إن وزير التعميم العالي و   
المتضمف و ، 2006سنة  يوليو 15 الموافق 1427جمادى الثانية عاـ  19فيالمؤرخ  03-06بمقتضى األمر رقـ  -

 القانوف األساسي العاـ لموظيفة العمومية،
، 2012أبريل سنة  25 الموافق 1433جمادى الثانية عاـ  3 المؤرخ في 12-194وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

جرائيا، كيفيات تنػػػػػػػػػػظيـ المسابقات واإلمتػػحانات والفحوص المينية فيالذي يحدد   المؤسسات واإلدارات العمومية وا 
المتضمف فتح مسابقة عمى أساس اإلختبارات و ، 2014أكتوبر  07المؤرخ في  93رقـ وبمقتضى المقرر  -

 لئللتحاؽ بسمؾ الكتاب، رتبة كاتب مديرية،
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 :يقـــــــــرر ما يأتي
 

، 2012سنة  أفريل 25المؤرخ في  12-194مف المرسوـ التنفيذي رقـ  17عمبل بأحكاـ المادة  :األولىادة ــمــال
لئللتحاؽ بسمؾ تمدد آجاؿ المسابقة عمى أساس اإلختبارات وعمى سبيل التسوية  ،والمذكور أعبله

 .2015فيفري  15( إستثناءا، إبتداء مف تاريخ  1لمدة شير واحد) الكتاب، رتبة كاتب مديرية،
 المقرر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. ينشر ىذا :02ادة ــمــال

 

   2015فيفري  22حرر بالجزائر في                                                                                        
 وزير وبتفويض منو             الع/                                                                                             

 الموارد البشرية         مدير                                                                                             
 إمضاء أمير قاسم داودي                                                                                                                                                      

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 المؤرخ 91يعدل المقرر رقم  ،2015فيفري  22مؤرخ  في  57ر رقم مقر 

 المتضمن فتح مسابقة عمى أساس اإلختبارات لإللتحاقو ، 2014أكتوبر  07في 
 لممدرسة العميا لألساتذة ببوزريعة األعوان اإلداريين، رتبة عون مكتببسمك 

 

 البحث العممي،إن وزير التعميم العالي و   
المتضمف و ، 2006سنة  يوليو 15 الموافق 1427جمادى الثانية عاـ  19 المؤرخ في 03-06بمقتضى األمر رقـ  -

 القانوف األساسي العاـ لموظيفة العمومية،
، 2012أبريل سنة  25 الموافق 1433جمادى الثانية عاـ  3 المؤرخ في 12-194وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

جرائيا،كيفيات الذي يحدد   تنػػػػػػػػػػظيـ المسابقات واإلمتػػحانات والفحوص المينية في المؤسسات واإلدارات العمومية وا 
مسابقة عمى أساس اإلختبارات  المتضمف فتحو ، 2014أكتوبر  07المؤرخ في  91وبمقتضى المقرر رقـ  -

 .لئللتحاؽ بسمؾ األعواف اإلدارييف، رتبة عوف مكتب
 

 :يقــــرر ما يأتي
 

، 2012سنة  أفريل 25المؤرخ في  12-194مف المرسوـ التنفيذي رقـ  17عمبل بأحكاـ المادة  :األولىادة ــمــال
لئللتحاؽ بسمؾ تمدد آجاؿ المسابقة عمى أساس اإلختبارات وعمى سبيل التسوية ، والمذكور أعبله

 .2015فيفري  15إستثناءا، إبتداء مف تاريخ  (1)لمدة شير واحد األعواف اإلدارييف، رتبة عوف مكتب،
 ينشر ىذا المقرر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. :02ادة ــمــال
 

  2015فيفري  22حرر بالجزائر في                                                                                           
 ووزير وبتفويض منالع/                                                                                                
 مدير الموارد البشرية                                                                                                  

 إمضاء أمير قاسم داودي                                                                                                
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 المؤرخ 99يعدل المقرر رقم  2015فيفري  22مؤرخ  في  58مقرر رقم 
 ، المتضمن فتح مسابقة عمى أساس اإلختبارات لإللتحاق2014أكتوبر  07في 

 لممدرسة العميا لألساتذة ببوزريعة ممحقي اإلدارة، رتبة ممحق اإلدارةبسمك 
 

 البحث العممي،إن وزير التعميم العالي و   
المتضمف و ، 2006سنة  يوليو 15 الموافق 1427جمادى الثانية عاـ  19 المؤرخ في 03-06بمقتضى األمر رقـ  -

 القانوف األساسي العاـ لموظيفة العمومية،
، 2012أبريل سنة  25 الموافق 1433جمادى الثانية عاـ  3 المؤرخ في 12-194وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

جرائيا،الذي يحدد   كيفيات تنػػػػػػػػػػظيـ المسابقات واإلمتػػحانات والفحوص المينية في المؤسسات واإلدارات العمومية وا 
، المتضمف فتح مسابقة عمى أساس اإلختبارات لئللتحاؽ 2014أكتوبر  07المؤرخ في  99_ وبمقتضى المقرر رقـ 

 ،بسمؾ ممحقي اإلدارة، رتبة ممحق اإلدارة
 

  :يقــــرر ما يأتي
 

، 2012أفريل سنة  25المؤرخ في  12-194مف المرسـو التنفيذي رقـ  17: عمبل بأحكاـ المادة ادة األولىــمــال
تمدد آجاؿ المسابقة عمى أساس اإلختبارات لئللتحاؽ بسمؾ والمذكور أعبله وعمى سبيل التسوية 

 .2015فيفري  15إستثناءا، إبتداء مف تاريخ  (1)ممحقي اإلدارة، رتبة ممحق اإلدارة، لمدة شير واحد
 ينشر ىذا المقرر في النشرة الرسمية لوزارة التعميـ العالي والبحث العممي. :02ادةــــمـــــال

 

   2015فيفري   22حرر بالجزائر في                                                                                        
 ع/ وزير و بتفويض منو                                                                                                          
 مدير الموارد البشرية                                                                                                      

 إمضاء أمير قاسم داودي                                                                                            
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 المؤرخ 98يعدل المقرر رقم  2015فيفري  22مؤرخ في  59مقرر رقم 

 مسابقة عمى أساس اإلختبارات لإللتحاق بسمك ، المتضمن فتح2014أكتوبر  07في 
 الميندسين اإلحصائيين، رتبة ميندس دولة في اإلحصائيات لممدرسة العميا لألساتذة ببوزريعة

 

 البحث العممي،لعالي و إن وزير التعميم ا  
المتضمف و ، 2006سنة  يوليو 15 الموافق 1427جمادى الثانية عاـ  19 المؤرخ في 03-06بمقتضى األمر رقـ  -

 القانوف األساسي العاـ لموظيفة العمومية،
، 2012أبريل سنة  25 الموافق 1433جمادى الثانية عاـ  3 المؤرخ في 12-194وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

جرائيا،كيفيات تنػػػػػػػػػػظيـ المسابقات واإلمتػػحانات والفحوص المينية في المؤسسات واإلدارات العمومية الذي يحدد   وا 
، المتضمف فتح مسابقة عمى أساس اإلختبارات 2014أكتوبر  07المؤرخ  في  98_ وبمقتضى المقرررقـ 

 لئللتحاؽ بسمؾ الميندسيف اإلحصائييف، رتبة ميندس دولة في اإلحصائيات،
 



   5102الثالثي األول                              النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي                            5102 فيفري(-األول )جانفيالجزء -السداسي األولالنشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي                          169

 

  :يقــــرر ما يأتي
 

، 2012أفريل سنة  25المؤرخ في  12-194مف المرسـو التنفيذي رقـ  17: عمبل بأحكاـ المادة ادة األولىــمــال
والمذكور أعبله وعمى سبيل التسوية تمدد آجاؿ المسابقة عمى أساس اإلختبارات لئللتحاؽ بسمؾ 

إستثناءا، إبتداء  (1)الميندسيف اإلحصائييف، رتبة ميندس دولة في اإلحصائيات، لمدة شير واحد
 .2015فيفري  15مف تاريخ 

 ينشر ىذا المقرر في النشرة الرسمية لوزارة التعميـ العالي والبحث العممي. :02ادة ــــمـــــال

  2015فيفري  22حرر بالجزائر في                                                                                            
 ع/ وزير و بتفويض منو                                                                                               

 مدير الموارد البشرية                                                                                                
 إمضاء أمير قاسم داودي                                                                                              

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 المؤرخ 100يعدل المقرر رقم  2015فيفري  22مؤرخ في  60مقرر رقم 

 مسابقة عمى أساس اإلختبارات لإللتحاق بسمك ، المتضمن فتح2014أكتوبر  07في 
 ممحقي المخابر الجامعية، رتبة ممحق بالمخابر الجامعية لممدرسة العميا لألساتذة ببوزريعة

 

 البحث العممي،إن وزير التعميم العالي و   
المتضمف و ، 2006سنة  يوليو 15 الموافق 1427جمادى الثانية عاـ  19المؤرخ في 03-06بمقتضى األمر رقـ  -

 القانوف األساسي العاـ لموظيفة العمومية،
، 2012أبريل سنة  25 الموافق 1433جمادى الثانية عاـ  3 المؤرخ في 12-194وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

جرائيا، كيفيات تنػػػػػػػػػػظيـ المسابقات واإلمتػػحاناتالذي يحدد   والفحوص المينية في المؤسسات واإلدارات العمومية وا 
، المتضمف فتح مسابقة عمى أساس اإلختبارات لئللتحاؽ 2014أكتوبر 07فيالمؤرخ   100 _ وبمقتضى المقرر رقـ

 بسمؾ ممحقي المخابر الجامعية، رتبة ممحق بالمخابر الجامعية،
 

  :يقــــرر ما يأتي
، 2012أفريل سنة  25المؤرخ في  12-194مف المرسـو التنفيذي رقـ  17: عمبل بأحكاـ المادة ادة األولىــمــال

والمذكور أعبله وعمى سبيل التسوية تمدد آجاؿ المسابقة عمى أساس اإلختبارات لئللتحاؽ بسمؾ 
مف  إستثناءا، إبتداء (1)ممحقي المخابر الجامعية، رتبة ممحق بالمخابر الجامعية، لمدة شير واحد

 .2015فيفري  15تاريخ 
 : ينشر ىذا المقرر في النشرة الرسمية لوزارة التعميـ العالي والبحث العممي.20ادة ــمــال

 

 2015فيفري  22حرر بالجزائر في                                                                                       
 وزير وبتفويض منوالع/                                                                                         

 مدير الموارد البشرية                                                                                       
 إمضاء أمير قاسم داودي                                                                                       
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 ،2014أكتوبر  07في  المؤرخ 105يعدل المقرر رقم  ،2015فيفري  22مؤرخ في  61مقرر رقم 
 إمتحان ميني لإللتحاق بسمك محافظي المكتبات الجامعية، المتضمن فتحو 

 رتبة ممحق بالمكتبات الجامعية من المستوى الثاني لممدرسة العميا لألساتذة ببوزريعة
 

 البحث العممي،إن وزير التعميم العالي و   
المتضمف و ، 2006سنة  يوليو 15 الموافق 1427جمادى الثانية عاـ  19 المؤرخ في 03-06بمقتضى األمر رقـ  -

 العمومية،القانوف األساسي العاـ لموظيفة 
، 2012أبريل سنة  25 الموافق 1433جمادى الثانية عاـ  3 المؤرخ في 12-194وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

جرائيا،الذي يحدد   كيفيات تنػػػػػػػػػػظيـ المسابقات واإلمتػػحانات والفحوص المينية في المؤسسات واإلدارات العمومية وا 
لئللتحاؽ بسمؾ  المتضمف فتح إمتحاف مينيو  ،2014 أكتوبر 07 في  المؤرخ 105 رقـ المقرر وبمقتضى -

 .محافظي المكتبات الجامعية، رتبة ممحق بالمكتبات الجامعية مف المستوى الثاني
 

 :يقــــــــــــــــــرر ما يأتي
 

، 2012أفريل سنة  25المؤرخ في  12-194مف المرسـو التنفيذي رقـ  17عمبل بأحكاـ المادة  :ادة األولىــمــال
وعمى سبيل التسوية يمدد آجاؿ اإلمتحاف الميني لئللتحاؽ بسمؾ محافظي  ،والمذكور أعبله

 (1)المكتبات الجامعية، رتبة ممحق بالمكتبات الجامعية مف المستوى الثاني، لمدة شير واحد
 .2015فيفري  15إستثناءا، إبتداء مف تاريخ 

 النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. ينشر ىذا المقرر في :02ادة ــمــال
 

 2015فيفري  22حرر بالجزائر في                                                                                          
 وزير وبتفويض منوالع/                                                                                           

 مدير الموارد البشرية                                                                                         
 إمضاء أمير قاسم داودي                                                                                          

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 المؤرخ 107يعدل المقرر رقم  ،2015فيفري  22مؤرخ في  62مقرر رقم 

 المتضمن فتح إمتحان ميني لإللتحاق بسمك التقنيينو ، 2014أكتوبر  07في  
 رتبة تقني سام في اإلعالم اآللي  لممدرسة العميا لألساتذة ببوزريعة في اإلعالم اآللي، 

 

 البحث العممي،إن وزير التعميم العالي و   
المتضمف و ، 2006سنة  يوليو 15 الموافق 1427جمادى الثانية عاـ  19 المؤرخ في 03-06بمقتضى األمر رقـ  -

 القانوف األساسي العاـ لموظيفة العمومية،
، 2012أبريل سنة  25 الموافق 1433جمادى الثانية عاـ  3 المؤرخ في 12-194وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

جرائيا،كيفيات تنػػػػػػػػػػظيـ المسابقات واإلمتػػحانات والفحوص المينية في المؤسسات الذي يحدد   واإلدارات العمومية وا 
إمتحاف ميني لئللتحاؽ بسمؾ التقنييف  المتضمف فتحو  ،2014 أكتوبر 07 في  المؤرخ 107 رقـ المقرر وبمقتضى -

 في اإلعبلـ اآللي، رتبة تقني ساـ في اإلعبلـ اآللي،
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 :يقــــــــــــــــــرر ما يأتي
 

، 2012أفريل سنة  25المؤرخ في  12-194مف المرسوـ التنفيذي رقـ  17عمبل بأحكاـ المادة  :ادة األولىـمــال
وعمى سبيل التسوية يمدد آجاؿ اإلمتحاف الميني لئللتحاؽ بسمؾ التقنييف في اإلعبلـ ، والمذكور أعبله

 .2015فيفري  15إستثناءا، إبتداء مف تاريخ  (1)اآللي، رتبة تقني ساـ في اإلعبلـ اآلليممدة شير واحد
 ينشر ىذا المقرر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. :02ادة ػػمػػال
 

 2015فيفري  22حرر بالجزائر في                                                                                          
 وزير وبتفويض منوالع/                                                                                        

 مدير الموارد البشرية                                                                                      
 إمضاء أمير قاسم داودي                                                                                      

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 المؤرخ 108يعدل المقرر رقم  ،2015فيفري  22مؤرخ  في  63مقرر رقم 

 إمتحان ميني لإللتحاق بسمك المتضمن  فتحو ، 2014أكتوبر  07في 
 األعوان اإلداريين، رتبة عون إدارة لممدرسة العميا لألساتذة ببوزريعة

 

 البحث العممي،إن وزير التعميم العالي و   
المتضمف و ، 2006سنة  يوليو 15 الموافق 1427جمادى الثانية عاـ  19 المؤرخ في 03-06بمقتضى األمر رقـ  -

 القانوف األساسي العاـ لموظيفة العمومية،
، 2012أبريل سنة  25 الموافق 1433جمادى الثانية عاـ  3 المؤرخ في 12-194وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

جرائيا،كيفيات تنػػػػػػػػػػظيـ المسابقات الذي يحدد   واإلمتػػحانات والفحوص المينية في المؤسسات واإلدارات العمومية وا 
إمتحاف ميني لئللتحاؽ بسمؾ األعواف  المتضمف فتحو، 2014 أكتوبر 07المؤرخ  في 108 رقـوبمقتضى المقرر  -

 اإلدارييف، رتبة عوف إدارة،
 

 :ـــرر ما يأتييقـــــــــــــ
 

 ،2012أفريل سنة  25المؤرخ في  12-194مف المرسوـ التنفيذي رقـ  17عمبل بأحكاـ المادة  :ادة األولىــمــال
وعمى سبيل التسوية يمدد آجاؿ اإلمتحاف الميني لئللتحاؽ بسمؾ األعواف  ،والمذكور أعبله

 .2015فيفري  15إستثناءا، إبتداء مف تاريخ  (1)اإلدارييف، رتبة عوف إدارة، لمدة شير واحد
 ينشر ىذا المقرر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. :02ادة ــمــال
 

 2015فيفري  22حرر بالجزائر في                                                                                        
 وزير وبتفويض منوالع/                                                                                      
 مدير الموارد البشرية                                                                                   

 إمضاء أمير قاسم داودي                                                                                    
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 المؤرخ 109يعدل المقرر رقم ، 2015فيفري  22مؤرخ  في  64مقرر رقم 
 المتضمن فتح إمتحان ميني لإللتحاق بسمكو ، 2014أكتوبر  07في 

 لممدرسة العميا لألساتذة ببوزريعة رتبة عون إدارة رئيسي األعوان اإلداريين،
 

 البحث العممي،إن وزير التعميم العالي و   
المتضمف و ، 2006سنة  يوليو 15 الموافق 1427جمادى الثانية عاـ  19 المؤرخ في 03-06بمقتضى األمر رقـ  -

 القانوف األساسي العاـ لموظيفة العمومية،
، 2012أبريل سنة  25 الموافق 1433جمادى الثانية عاـ  3 المؤرخ في 12-194وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

جرائيا،الذي يحدد   كيفيات تنػػػػػػػػػػظيـ المسابقات واإلمتػػحانات والفحوص المينية في المؤسسات واإلدارات العمومية وا 
المتضمف فتح إمتحاف ميني لئللتحاؽ بسمؾ األعواف و، 2014 أكتوبر 07 في المؤرخ 109 بمقتضى المقرر رقـو  -

 عوف إدارة رئيسي،اإلدارييف، رتبة 
 

 :يقــــــــــــــــرر ما يأتي
 

، 2012أفريل سنة  25المؤرخ في  12-194مف المرسـو التنفيذي رقـ  17عمبل بأحكاـ المادة  :ادة األولىــمــال
وعمى سبيل التسوية يمدد آجاؿ اإلمتحاف الميني لئللتحاؽ بسمؾ األعواف  ،والمذكور أعبله

 .2015فيفري  15إستثناءا، إبتداء مف تاريخ   (1)إدارة رئيسي، لمدة شير واحداإلدارييف، رتبة عوف 
 : ينشر ىذا المقرر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.02ادة ـمــال
 

 2015فيفري  22حرر بالجزائر في                                                                                          
 وزير وبتفويض منوالع/                                                                                             

 مدير الموارد البشرية                                                                                             
 إمضاء أمير قاسم داودي                                                                                           

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 المؤرخ 111يعدل المقرر رقم  ،2015فيفري  22مؤرخ في  65مقرر رقم 

 إمتحان ميني لإللتحاق بسمك المتضمن فتحو ، 2014أكتوبر  07في 
 الكتاب، رتبة كاتب مديرية  لممدرسة العميا لألساتذة ببوزريعة

 

 البحث العممي،إن وزير التعميم العالي و   
المتضمف و ، 2006سنة  يوليو 15 الموافق 1427جمادى الثانية عاـ  19 المؤرخ في 03-06بمقتضى األمر رقـ  -

 القانوف األساسي العاـ لموظيفة العمومية،
، 2012أبريل سنة  25 الموافق 1433جمادى الثانية عاـ  3 المؤرخ في 12-194وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

جرائيا،الذي يحدد   كيفيات تنػػػػػػػػػػظيـ المسابقات واإلمتػػحانات والفحوص المينية في المؤسسات واإلدارات العمومية وا 
إمتحاف ميني لئللتحاؽ بسمؾ الكتاب،  المتضمف فتحو  ،2014 أكتوبر 07 في  المؤرخ 111 المقرررقـ وبمقتضى -

 رتبة كاتب مديرية،
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 :يقــــــــــــــــرر ما يأتي
 

، 2012أفريل سنة  25المؤرخ في  12-194مف المرسـو التنفيذي رقـ  17عمبل بأحكاـ المادة  :ادة األولىــمــال
اإلمتحاف الميني لئللتحاؽ بسمؾ الكتاب، رتبة وعمى سبيل التسوية يمدد آجاؿ  ،والمذكور أعبله

 .2015فيفري  15إستثناءا، إبتداء مف تاريخ  (1)كاتب مديرية، لمدة شير واحد
 : ينشر ىذا المقرر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.02ادة ــمــال

 2015فيفري  22حرر بالجزائر في                                                                                       
 وزير وبتفويض منو             الع/                                                                                               

 مدير الموارد البشرية                                                                                                       
 إمضاء أمير قاسم داودي                                                                                                                                                       

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 المؤرخ 112يعدل المقرر رقم  ،2015فيفري  22مؤرخ  في  66مقرر  رقم 

 إمتحان ميني لإللتحاق بسمك المتضمن فتحو ، 2014أكتوبر  07في 
 لممدرسة العميا لألساتذة ببوزريعة رتبة كاتب مديرية رئيسي الكتاب،

 

 البحث العممي،إن وزير التعميم العالي و   
المتضمف و ، 2006سنة  يوليو 15 الموافق 1427جمادى الثانية عاـ  19فيالمؤرخ  03-06بمقتضى األمر رقـ  -

 القانوف األساسي العاـ لموظيفة العمومية،
، 2012أبريل سنة  25 الموافق 1433جمادى الثانية عاـ  3 المؤرخ في 12-194وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

جرائيا، كيفيات تنػػػػػػػػػػظيـ المسابقات واإلمتػػحاناتالذي يحدد   والفحوص المينية في المؤسسات واإلدارات العمومية وا 
المتضمف فتح إمتحاف ميني لئللتحاؽ بسمؾ الكتاب، و ، 2014أكتوبر  07المؤرخ في  112رقـ وبمقتضى المقرر  -

 رتبة كاتب مديرية رئيسي،
 

 :يقــــــــــــــــرر ما يأتي
 

، 2012أفريل سنة  25المؤرخ في  12-194مف المرسـو التنفيذي رقـ  17عمبل بأحكاـ المادة  :ادة األولىــمــال
وعمى سبيل التسوية يمدد آجاؿ اإلمتحاف الميني لئللتحاؽ بسمؾ الكتاب، رتبة  ،أعبله والمذكور

 .2015فيفري  15إستثناءا إبتداء مف تاريخ  (1)كاتب مديرية رئيسي، لمدة شيرواحد
 النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.ينشر ىذا المقرر في  :02ادةــمــال
 

 2015فيفري  22حرر بالجزائر في                                                                                     
 وزير وبتفويض منو             الع/                                                                                              
 مدير الموارد البشرية                                                                                                      
 ر قاسم داودي                                                           إمضاء أمي                                                                                            
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 المؤرخ 113يعدل المقرر رقم  ،2015فيفري  22مؤرخ في  67مقرر رقم 
 إمتحان ميني لإللتحاق بسمك المتضمن فتحو ، 2014أكتوبر  07في 

 لممدرسة العميا لألساتذة ببوزريعة رتبة متصرف رئيسي المتصرفين،
 

 البحث العممي،إن وزير التعميم العالي و   
المتضمف و ، 2006سنة  يوليو 15 الموافق 1427جمادى الثانية عاـ  19فيالمؤرخ  03-06بمقتضى األمر رقـ  -

 القانوف األساسي العاـ لموظيفة العمومية،
، 2012أبريل سنة  25 الموافق 1433جمادى الثانية عاـ  3 المؤرخ في 12-194وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

جرائيا،الذي يحدد   كيفيات تنػػػػػػػػػػظيـ المسابقات واإلمتػػحانات والفحوص المينية في المؤسسات واإلدارات العمومية وا 
المتضمف فتح إمتحاف ميني لئللتحاؽ بسمؾ و ، 2014أكتوبر  07المؤرخ في  113بمقتضى المقرر رقـ و  -

 المتصرفيف، رتبة متصرؼ رئيسي،
 

 :يقــــــــــــــــرر ما يأتي
، 2012أفريل سنة  25المؤرخ في  12-194مف المرسوـ التنفيذي رقـ  17عمبل بأحكاـ المادة  :ادة األولىــمـال

وعمى سبيل التسوية يمدد آجاؿ اإلمتحاف الميني لئللتحاؽ بسمؾ المتصرفيف، رتبة  ،والمذكور أعبله
 .2015فيفري  15إستثناءا، إبتداء مف تاريخ   (1)متصرؼ رئيسي، لمدة شير واحد

 ينشر ىذا المقرر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. :02ادة ــمــال
 

 2015فيفري  22حرر بالجزائر في                                                                                      
 وزير وبتفويض منوالع/                                                                                     

  مدير الموارد البشرية                                                                                                
 إمضاء أمير قاسم داودي                                                                                               

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 المؤرخ 114يعدل المقرر رقم ، 2015فيفري  22مؤرخ في  68مقرر رقم 

 إمتحان ميني لإللتحاق بسمك المتضمن فتحو ، 2014أكتوبر  07في 
 رتبة محاسب إداري لممدرسة العميا لألساتذة ببوزريعة المحاسبين اإلداريين،

 

 البحث العممي،إن وزير التعميم العالي و   
المتضمف و ، 2006سنة  يوليو 15 الموافق 1427جمادى الثانية عاـ  19 المؤرخ في 03-06بمقتضى األمر رقـ  -

 القانوف األساسي العاـ لموظيفة العمومية،
، 2012أبريل سنة  25 الموافق 1433جمادى الثانية عاـ  3 المؤرخ في 12-194وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

جرائيا،كيفيات الذي يحدد   تنػػػػػػػػػػظيـ المسابقات واإلمتػػحانات والفحوص المينية في المؤسسات واإلدارات العمومية وا 
المتضمف فتح إمتحاف ميني لئللتحاؽ بسمؾ المحاسبيف و، 2014أكتوبر07لمؤرخ  في ا114بمقتضى المقرر رقـو  -

 اإلدارييف، رتبة محاسب إداري،
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 :يقــــــــــــــــرر ما يأتي
، 2012سنة  أفريل 25المؤرخ في  12-194مف المرسوـ التنفيذي رقـ  17عمبل بأحكاـ المادة  :األولىادة ــمــال

لئللتحاؽ بسمؾ المحاسبيف مدد آجاؿ اإلمتحاف الميني وعمى سبيل التسوية ي،والمذكور أعبله
 .2015فيفري  15إستثناءا، إبتداء مف تاريخ  (1)لمدة شير واحداإلدارييف، رتبة محاسب إداري، 

 ينشر ىذا المقرر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.: 02ادة ــمــال
 

 2015فيفري  22حرر بالجزائر في                                                                                      
 ع/ الوزير وبتفويض منو                                                                                  

 مدير الموارد البشرية                                                                                 
 إمضاء أمير قاسم داودي                                                                                  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 المؤرخ 13يعدل المقرر رقم  ،2015فيفري  22مؤرخ في  69مقرر رقم 

 إمتحان ميني لإللتحاق  المتضمن فتحو ، 2014أكتوبر  09في   
 رتبة كاتب مديرية رئيسي  لجامعة باتنة بسمك الكتاب،

 

 البحث العممي،إن وزير التعميم العالي و   
المتضمف و ، 2006سنة  يوليو 15 الموافق 1427جمادى الثانية عاـ  19 المؤرخ في 03-06بمقتضى األمر رقـ  -

 القانوف األساسي العاـ لموظيفة العمومية،
، 2012أبريل سنة  25 الموافق 1433جمادى الثانية عاـ  3 المؤرخ في 12-194وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

جرائيا، كيفيات تنػػػػػػػػػػظيـ المسابقات واإلمتػػحاناتالذي يحدد   والفحوص المينية في المؤسسات واإلدارات العمومية وا 
إمتحاف ميني لئللتحاؽ بسمؾ الكتاب،  المتضمف فتحو ، 2014 أكتوبر 09 في المؤرخ 13 رقـ  المقرر وبمقتضى -

 رتبة كاتب مديرية رئيسي،
 

 :يقــــــــــــــــرر ما يأتي
 

، 2012سنة  أفريل 25المؤرخ في  12-194مف المرسوـ التنفيذي رقـ  17عمبل بأحكاـ المادة  :األولىادة ــمــال
لئللتحاؽ بسمؾ الكتاب، رتبة مدد آجاؿ اإلمتحاف الميني وعمى سبيل التسوية ي،والمذكور أعبله

 .2015فيفري  22( إستثناءا إبتداء مف تاريخ  1لمدة شير واحد)كاتب مديرية رئيسي، 
 في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.ينشر ىذا المقرر  :02ادة ــمــال
 

 2015فيفري  22حرر بالجزائر في                                                                                       
 وزير وبتفويض منوالع/                                                                                       

 مدير الموارد البشرية                                                                                      
 إمضاء أمير قاسم داودي                                                                                      
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 التـــــــــــــعــــــــــمـــــــــــــيمـــــــــــــات
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 ، بخصوص انشغاالت طمبة مدارس2015جانفي  20المؤرخة في  02التعميمة رقم 
 والعموم التجارية التجارية واالقسام التحضيرية لمعموم االقتصادية والتسييرالعموم 

 

عبر لي ممثمو طمبة مدارس العموـ التجارية، وممثمو المدارس التحضيرية لمعموـ االقتصادية، التسيير والعمـو      
اح في الطور التجارية، عف جممة مف االنشغاالت بخصوص دراساتيـ والمتمثمة في توحيد شيادات النج

التحضيري، والشيادة الوسيطة، وقيمة الشيادات الممنوحة مف طرؼ المدارس الوطنية العميا، وكذا االلتحاؽ 
 بالتكويف في طور الدكتوراه.

يضا تطميف وا عبلـ ممثمي الطمبة بالعمميات أسمحت ىذه الفرصة بإزالة الغموض الذي اكتنف النقاط المثارة، و 
التعميـ العالي والبحث العممي مف أجل تعزيز المدارس في مياميا الرامية لتكويف نخبة التي شرعت فييا وزارة 

المجتمع. إف النقاط المثارة، والتي شكمت موضوع انشغاؿ، ىي محل نقاش ضمف إطار منظـ، حيث أف كل 
يذا المسعى. إذ يجب الفاعميف المعنييف، ال سيما المدراء والمسؤوليف البيداغوجييف، وأساتذة المدارس، ممتزموف ب

 إيجاد أجوبة ممموسة في أسرع وقت لمطالب مقبولة.
وعميو، أطمب منكـ االنخراط في ىذا المسعى وا عبلـ الطمبة بشكل منتظـ بمختمف النتائج المحققة عقب كل مرحمة 

 مف مراحل التشاور الجارية.
النموذج المختار، موضوع تفكير عمى يجدر التذكير، أف كل ىذه المسائل ذات صمة بحكومة المدارس، إذ يشكل 

مستوى وزارة التعميـ العالي والبحث العممي، يجب أف يفضي إلى تحديد قانوف أساسي جديد لممدارس ولممدارس 
 التحضيرية.

 إنني أولي أىمية خاصة مف أجل تنفيذ ىذا التوجيو.
 

 2015جانفي  20بالجزائر، في                                                                                       

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                        

 األستاذ: دمحم مباركي                                                                                   
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 المتعمقة، 2015جانفي  20المؤرخة في  03التعميمة رقم 

 اليندسة المعمارية من طرف طمبة بالتساؤالت المرفوعة
 

 2015جانفي  18ضـ بتاريخ نُ  الجامعية، ببعض المدفتبعا لمتساؤالت المرفوعة مف طرؼ طمبة اليندسة المعمارية 
 (C.N.O.A)  لمميندسيف المعمارييف اجتماع حضره ممثمي طمبة ىذه المؤسسات، رئيس المجمس الوطني

  .ومسؤولي الوزارة، بمقر وزارة التعميـ العالي والبحث العممي
، 1998ماي  13المؤرخ في  153-98كاف االجتماع فرصة لتوضيح، أماـ كل الحاضريف، بأف القرار التنفيذي 

، لحاممي شيادة ماستر في اليندسة المعمارية بالمشاركة في 2، يسمح طبقا لممادة 2014المعدؿ في ديسمبر 
 التدريب، عمى غرار نظرائيـ حاممي شيادة ميندس معماري.

)الذي يعد  1994و ماي 18المؤرخ في  07-94مف القرار التشريعي رقـ  15بعد نياية ىذا التدريب، وطبقا لممادة 
القرار مف قبل رئيس  ي لمميندسيف المعمارييف. جسد ىذاحجة قانونية(، يؤىموف مباشرة لمتسجيل في الجدوؿ الوطن

في مراسمتو الموجية لمسيد وزير التعميـ العالي والبحث العممي  ،(CNOA)المجمس الوطني لمميندسيف المعمارييف
 )نسخة مرفقة(. 2015جانفي  17بتاريخ 

مف ناحية أخرى، تـ إعبلـ ممثمي الطمبة بالمراسمة الموجية لمسيد وزير السكف والعمراف والمدينة والتي يمتمس منو 
، مف أجل إدماج شيادة 1994مايو  18المؤرخ في  07-94مف القرار التشريعي رقـ  17مف خبلليا، تعديل المادة 

ىذا الشأف التـز رئيس المجمس الوطني لمميندسيف  ماستر في اليندسة المعمارية بوظيفة ميندس معماري. وفي
بالتدخل الفوري في حالة ما إذا منع أي حامل لشيادة الماستر مف التسجيل في »المعمارييف، أماـ الطمبة والوزير 

 التدريب أو منع أي حامل لشيادة الماستر الذي أدى تدريبو بانتظاـ مف تأدية اليميف".
غي طمأنة الطمبة بأىمية االجراءات الموضوعة حيز التنفيذ، التي تسمح لحاممي ماستر وفي ىذا المقاـ، ينب       

 في اليندسة المعمارية بالتسجيل بالجدوؿ الوطني لمميندسيف المعمارييف.
 

 نولي أىمية كبرى لتنفيذ ىذه التعميمة      
 

 2015جانفي  20بالجزائر، في حرر                                                                               
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                             

 األستاذ: دمحم مباركي                                                                           
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 راراتـــقـــلا
البحث العممي  ، يعيف السيد فرات كماؿ بصفة مدير مساعد لمركز2015جانفي  07المؤرخ في  06بقرار رقـ  -

 والتقني لتطوير المغة العربية.
"المسانيات  يعيف السيد عباس مراد بصفة مدير قسـ البحث 2015 ،جانفي 07المؤرخ في  07بقرار رقـ  -

 الحاسوبية" لمركز البحث العممي والتقني لتطوير المغة العربية.
حمداني غنية بصفة مديرة قسـ البحث "التبميغ ، تعيف السيدة دورة 2015جانفي  07المؤرخ في  08بقرار رقـ  -

 المنطوؽ وعمـ أمراض الكبلـ" لمركز البحث العممي والتقني لتطوير المغة العربية.
"تعميـ المغة  ، تعيف السيدة العموي حبيبة بصفة مديرة قسـ البحث2015جانفي  07المؤرخ في  09بقرار رقـ  -

 لبحث العممي والتقني لتطوير المغة العربية.العربية والتعميـ المقارف لمغات" لمركز ا
 ، تنيى مياـ السيد المستاري جيبللي بصفتو مدير قسـ البحث2015جانفي  13المؤرخ في  11بقرار رقـ  -

 "األنتروبولوجيا االجتماعية لمتاريخ والذاكرة" لمركز البحث العممي والتقني في عمـ اإلنساف االجتماعي والثقافي.
 ، يعيف السيد بمغراس عبد الوىاب بصفتو مدير قسـ البحث2015جانفي  13المؤرخ في  12بقرار رقـ  -

 والذاكرة" لمركز البحث العممي والتقني في عمـ اإلنساف االجتماعي والثقافي. "األنتروبولوجيا االجتماعية لمتاريخ
قسـ دعـ نشاطات البحث ، يعيف السيد عصامي طارؽ بصفتو رئيس 2015جانفي  19المؤرخ في  17بقرار رقـ  -

 في الوسط القاحل ومتابعتيا لمركز البحث العممي والتقني حوؿ المناطق القاحمة.
 ، تنيى مياـ األستاذ مبتوؿ دمحم بصفتو مدير وحدة بحث تحت عنواف2015فيفري  03المؤرخ في  48بقرار رقـ  -

 . 2المنشأة لدى جامعة وىراف  "العمـو اإلجتماعية والصحة"،
، يعيف األستاذ صنوبر عبد المجيد  بصفتو مدير وحدة بحث تحت 2015فيفري  03المؤرخ في  49بقرار رقـ  -

 .2المنشأة لدى جامعة وىراف  العمـو اإلجتماعية والصحة"، عنواف"
يعيف السيد خرشوش بوجناف بصفة أميف عاـ لموكالة الموضوعاتية  ،2015فيفري  03المؤرخ في  63قرار رقـ  -

 حث في عموـ الصحة.لمب
، تنيى مياـ السيد قموـ سميماف بصفتو مدير قسـ البحث "التحويل 2015فيفري  25المؤرخ في  84بقرار رقـ  -

الحراري والترمو حراري" لوحدة البحث في الطاقات المتجددة في الوسط الصحراوي الممحقة بمركز تنمية 
 الطاقات المتجددة.

، يعيف السيد مياجر سمير بصفة مدير قسـ البحث "التحويل الحراري 2015يفري ف 23المؤرخ في  85بقرار رقـ  -
والترمو حراري" لوحدة البحث في الطاقات المتجددة في الوسط الصحراوي الممحقة بمركز تنمية الطاقات 

 المتجددة.
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 رراتـــــــقــالم
يعيف السيد طايبي عبد القادر بصفتو رئيس لجنة الصفقات لمديرية  ،2015 جانفي 06مؤرخ في  04 _ بمقرر رقـ

 الخدمات الجامعية وىراف بمقايد.
يعيف السيد فراح ندير بصفتو رئيس مشروع األرضية التقنية لمحساب  ،2015 جانفي 13مؤرخ في  05 _ بمقرر رقـ

 المكثف والمسجل بعنواف جامعة عنابة.
تعيف السيدة بوسبلمة زىاد بصفتو رئيسة المركز الوطني لمبحث في  ،2015 يجانف 13مؤرخ في  06 _ بمقرر رقـ

 المحيط والتنمية المستدامة بعناية.
حاضنة إنجاز يعيف السيد جاوحدو رضا بصفتو رئيس مشروع  ،2015 جانفي 13مؤرخ في  07 _ بمقرر رقـ

 والمسجل بعنواف جامعة عنابة.
الوحدة  إنجازيعيف السيد بوزعباطة بوقرة بصفتو رئيس مشروع   ،2015 جانفي 13مؤرخ في  08 _ بمقرر رقـ

 الكيميائية والمسجل بعنواف جامعة عنابة.-الجيوية لمتحاليل الفزيائية
يعيف السيد بف ديب سمير بصفتو رئيس مشروع البحث في العموـ  ،2015 جانفي 13مؤرخ في  09 _ بمقرر رقـ

 الدقيقة والمسجل بعنواف جامعة باتنة.
يعيف السيد مناصرية يوسف بصفتو رئيس مشروع مركز البحث في  2015 جانفي 13مؤرخ  10 بمقرر رقـ_ 

 التاريخ والمسجل بعنواف جامعة باتنة.
يعيف السيد زموري مسعود بصفتو رئيس مشروع مركز االبتكار  ،2015 جانفي 13مؤرخ في  11 _ بمقرر رقـ

 .باتنةوالتحويل التكنولوجي والمسجل بعنواف جامعة 
يعيف السيد عبد الدايـ حمودي بصفتو رئيس مشروع أرضية تقنية  ،2015 جانفي 13مؤرخ في  12 _ بمقرر رقـ

 لمتحاليل الفزيائي والكيميائي والمسجل بعنواف جامعة باتنة.
يعيف السيد بونسر حسيف بصفتو رئيس مشروع وحدة البحث  ،2015جانفي  13مؤرخ في  13 _  بمقرر رقـ

 العممي لممساعدة والتشخيص والمسجل بعنواف جامعة باتنة.
المحطة إنجاز بدايرية أسيا بصفتيا رئيسة مشروع  ةتعيف السيد ،2015جانفي  13مؤرخ في  14_  بمقرر رقـ 

 التجريبية لمموارد المائية والمسجل بعنواف جامعة الطارؼ.
المركز الجيوي  إنجازيعيف السيد مانع عمار بصفتو رئيس مشروع  ،2015جانفي  13مؤرخ في  15 بمقرر رقـ  _

 لمتوثيق والمسجل بعنواف جامعة برج بوعريريج.
يعيف السيد مزعاش صبلح الديف بصفتو رئيس مشروع أرضية  ،2015جانفي  13مؤرخ في  16 _  بمقرر رقـ

 برج بوعريريج .تقنية لمحساب المكثف بجامعة 
حاضنة إنجاز يعيف السيد إركتي عمار بصفتو رئيس مشروع  ،2015جانفي  13مؤرخ في  17 _  بمقرر رقـ

 والمسجل بعنواف  بجامعة بومرداس.
أرضية إنجاز يعيف السيد بوسنة عمي بصفتو رئيس مشروع  ،2015جانفي  13مؤرخ في  18 _  بمقرر رقـ

 الطاقة والمسجل بعنواف جامعة بومرداس.تكنولوجية لمحفز وتكنولوجيا 
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مركز  إنجازيعيف السيد بزازي بوجمعة بصفتو رئيس مشروع  ،2015جانفي  13مؤرخ في  19_  بمقرر رقـ 
 البحث: المواد النانوية وتكنولوجيا النانو والمسجل بعنواف جامعة بومرداس.

 إنجاز يعيف السيد بف عصماف نجيب بصفتو رئيس مشروع  ،2015جانفي  13مؤرخ في  20 _  بمقرر رقـ
 أرضية تقنية لمتحاليل الفيزيائية الكيميائية والمسجل بعنواف جامعة بومرداس.

محطة  إنجازيعيف السيد تايري عبد العزيز بصفتو رئيس مشروع  ،2015جانفي  13مؤرخ في  21_  بمقرر رقـ 
 جامعة بومرداس.تجريبية لتغيرات المناخ والمسجل بعنواف 

وحدة  إنجازموناح عبد الباقي بصفتو رئيس مشروع  يعيف السيد بف ،2015جانفي  13مؤرخ في  22_  بمقرر رقـ 
 البحث في المواد والطرائق والبيئة والمسجل بعنواف جامعة بومرداس.

مركز البحث  إنجازتعيف السيدة مزياف مميكة بصفتو رئيسة مشروع  ،2015جانفي  13مؤرخ في  23_  بمقرر رقـ 
 في الحمضيات والمسجل بعنواف جامعة الشمف. 

المركز  إنجازيعيف السيد مزياف الحاج بصفتو رئيس مشروع  ،2015جانفي  13مؤرخ في  24 _  بمقرر رقـ
 الجيوي في التوثيق والمسجل بعنواف جامعة الشمف.

أرضية  إنجازيعيف السيد زقاوي عبد هللا بصفتو رئيس مشروع  ،2015جانفي  13ؤرخ في م 25 _  بمقرر رقـ
 تكنولوجيات الصناعة واالبتكار والمسجل بعنواف جامعة الشمف.

أرضية تقنية إنجاز يعيف السيد الميمودي خالد بصفتو رئيس مشروع  ،2015جانفي  13مؤرخ في  26 _  بمقرر رقـ
 الكيميائية والمسجل بعنواف جامعة الشمف. -لمتحاليل الفيزيائية

أرضية إنجاز يعيف السيد شكناف بف عمر بصفتو رئيس مشروع  ،2015جانفي  13مؤرخ في  27_  بمقرر رقـ
 .1تقنية لمتحاليل الفيزيائية الكيميائية بجامعة البميدة

 إنجاز تو رئيس مشروع يعيف السيد خمفبلوي عبد الرزاؽ بصف ،2015جانفي  13مؤرخ في  28_  بمقرر رقـ 
 األرضية التكنولوجية في االنظمة اآللية والمسجل بعنواف جامعة قالمة .

أرضية تقنية  إنجازيعيف السيد زنات كماؿ بصفتو رئيس مشروع  ،2015جانفي  13مؤرخ في  29_  بمقرر رقـ 
 الحساب المكثف والمسجل بعنواف جامعة قالمة.

يعيف السيد بابوري عبد السبلـ بصفتو رئيس مشروع المركز  ،2015ي جانف 13مؤرخ في  30_  بمقرر رقـ 
 الجيوي لمتوثيق المسجل بعنواف جامعة قالمة.

أرضية  إنجازيعيف السيد برباج عز الديف بصفتو رئيس مشروع  2015جانفي  13مؤرخ في  31_  بمقرر رقـ 
 يجل.الكيميائية والمسجل بعنواف جامعة ج –تقنية لمتحاليل الفيزيائية

أرضية إنجاز يعيف السيد كركوش اليبللي بصفتو رئيس مشروع  ،2015جانفي  13مؤرخ في  32_  بمقرر رقـ 
 .لمكثف والمسجل بعنواف جامعة جيجلتقنية لمحساب ا

وحدة بحث في  إنجازيعيف السيد يوسفي دمحم بصفة رئيس مشروع  2015جانفي  13مؤرخ في  33_  بمقرر رقـ 
 النبتات الطبية والمسجمة بعنواف جامعة االغواط.
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أرضية تقنية إنجاز يمي حمزة بصفتو رئيسا لمشروع ييعيف السيد ش ،2015 يجانف 13مؤرخ في  34 _ بمقرر رقـ
 .1لمحساب المكثف والمسجل بعنواف جامعة قسنطينة

 إنجازيعيف السيد بف منصور عبد الحميـ بصفتو رئيس مشروع  ،2015 جانفي 13مؤرخ في  35 _ بمقرر رقـ
 وحدة البحث في المواد والطاقات المتجددة والمسجل بعنواف جامعة تممساف.

مركز البحث إنجاز تعيف السيدة تاولي كاتيا بصفتو رئيسة مشروع  ،2015 جانفي 13مؤرخ في  36 _ بمقرر رقـ
 عة تممساف.في الصحة والتشخيص والمسجل بعنواف جام

دار عمـو  إنجازيعيف السيدة معروؼ ندير بصفتو رئيس مشروع  ،2015 جانفي 13مؤرخ في  37ـ _ بمقرر رق
 اإلنساف والمسجل بعنواف جامعة تممساف.

 إنجاز يعيف السيد شيخ الببلد دمحم الكبير بصفتو رئيس مشروع  ،2015 جانفي 13مؤرخ في  38 _بمقرر رقـ
 التصاالت والمسجل بعنواف جامعة تممساف.أرضية تكنولوجية في ا

أرضية إنجاز تعيف السيدة ماجدة دالي يوسف بصفتو رئيسة مشروع  ،2015 جانفي 13مؤرخ في  39 _ بمقرر رقـ
 تكنولوجية في البولوجيا والوراثة والمسجل بعنواف جامعة تممساف.

أرضية تقنية  إنجازيعيف السيد حارؾ يحي بصفتو رئيس مشروع  ،2015 جانفي 13مؤرخ في  40 _ بمقرر رقـ
 الكيميائية والمسجل بعنواف جامعة تممساف.-لمتحاليل الفيزيائية

يعيف السيد أمازيغ فؤاد رياض ديب بصفتو رئيس مشروع أرضية  ،2015 جانفي 13مؤرخ في  41 _بمقرر رقـ
 تقنية لمحساب المكثف والمسجل بعنواف جامعة تممساف.

أرضية تقنية إنجاز يعيف السيد دريش زوبير بصفتو رئيس مشروع  ،2015 جانفي 13مؤرخ في  42 _ بمقرر رقـ
 الكيميائية والمسجل بعنواف جامعة العموـ والتكنولوجيا بوىراف.-لمتحاليل الفيزيائية

أرضية تقنية إنجاز تعيف السيدة فودى نبيل بصفتو رئيسة لمشروع  ،2015جانفي  13مؤرخ في  43_  بمقرر رقـ 
 . 1الكيميائية بجامعة سطيف-لمتحاليل الفيزيائية

أرضية إنجاز يعيف السيد بوعمامة خميل بصفتو رئيس مشروع   ،2015جانفي  13مؤرخ في  44 _  بمقرر رقـ
 .1تقنية لمحساب المكثف بجامعة سطيف

بصفتو رئيس مشروع مركز بحث في  يعيف السيد شاوي عبد المجيد ،2015جانفي  13مؤرخ في  45 _  بمقرر رقـ
 .1ىندسة اإللكترونيؾ بجامعة سطيف

أرضية إنجاز يعيف السيد دويبي عبد المالؾ بصفتو رئيس مشروع  ،2015جانفي  13مؤرخ في  46 _  بمقرر رقـ
 .1تكنولوجية: مركبة، الببلستيؾ والبوليمار بجامعة سطيف

المركز  إنجازيعيف السيد أوشموخ سميـ بصفتو رئيسا لمشروع  ،2015جانفي  13مؤرخ في  47 _  بمقرر رقـ
 الوطني لمبحث في التغذية  الزراعية والمسجل بعنواف جامعة بجاية.

أرضية إنجاز يعيف السيد محتوت سفياف بصفتو رئيسا لمشروع  ،2015جانفي  13مؤرخ في  48_  بمقرر رقـ 
 ة.تقنية لمحساب المكثف والمسجل بعنواف جامعة بجاي
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 إنجاز يعيف السيد موصطفاوي توفيق بصفتو رئيسا لمشروع  ،2015جانفي  13مؤرخ في  49_  بمقرر رقـ 
 .اف جامعة بجايةالكيميائية والمسجل بعنو -أرضية تقنية لمتحاليل الفيزيائية

مركز إنجاز يعيف السيد تاري عبد الكامل بصفتو رئيسا لمشروع  ،2015جانفي  13مؤرخ في  50_  بمقرر رقـ 
 االبتكار والتحويل التكنولوجي والمسجل بعنواف جامعة بجاية.

أرضية إنجاز يعيف السيد بف برطاؿ جماؿ بصفتو رئيس مشروع  ،2015جانفي  13مؤرخ في  51_  بمقرر رقـ 
 الكيمائية والمسجل بعنواف جامعة األغواط. -تقنية لمتحاليل الفيزيائية

يعيف السيد لعقوف براىيـ بصفتو رئيس مشروع أرضية لمحساب  ،2015جانفي  13مؤرخ في  52_  بمقرر رقـ 
 المكثف والمسجل بعنواف جامعة األغواط.

مركز بحث إنجاز يعيف السيد بف سميماف دمحم بصفتو رئيس مشروع  ،2015جانفي  13مؤرخ في  53_  بمقرر رقـ 
 والمسجل بعنواف جامعة معسكر.  Agro polisفي 

أرضية تقنية إنجاز يعيف السيد مزاري رضا بصفتو رئيس مشروع  ،2015جانفي  13مؤرخ في  54_  بمقرر رقـ 
 لمحساب المكثف والمسجل بعنواف جامعة المدية.

يعيف السيد عبد هللا الحاج عبد هللا بصفتو رئيس مشروع قاعدة في  ،2015جانفي  13مؤرخ في  55_  بمقرر رقـ 
 معة المدية.النمذجة السريعة والمسجل بعنواف جا

 إنجاز يعيف السيد بابا أحمد دمحم باي بصفتو رئيس مشروع  ،2015جانفي  13مؤرخ في  56_  بمقرر رقـ 
 .1حاضنة حيوية والمسجل بعنواف جامعة وىراف

أرضية  إنجازيعيف السيد خروة عمر بصفتو رئيس مشروع  ،2015جانفي  13مؤرخ في  57_  بمقرر رقـ 
 .1ؾ والبيولوجيا الجزيئية والمسجل بعنواف جامعة وىرافتكنولوجية في البروتيمي

الوحدة الجيوية إنجاز يعيف السيد سيقني لعجاؿ بصفتو رئيس  ،2015جانفي  13مؤرخ في  58_  بمقرر رقـ 
 .الكيميائية بجامعة ورقمة-يزيائيةلمتحاليل الف
حاضنة إنجاز يعيف السيد خمفاوي فتحي بصفتو رئيس مشروع  ،2015جانفي  13مؤرخ في  59_  بمقرر رقـ 

 بجامعة ورقمة.
أرضية  إنجازيعيف السيد محجوب دمحم بشير بصفتو رئيس مشروع  ،2015جانفي  13مؤرخ في  60_  بمقرر رقـ 

 تقنية لمحساب المكثف بجامعة ورقمة.
مركز التحميل إنجاز بصفتو رئيس مشروع يعيف السيد مفتاح عمي  ،2015جانفي  13مؤرخ في  61_  بمقرر رقـ 

 البيتروكيمياء والمراقبة الصناعية بجامعة سكيكدة.
مركز  إنجازيعيف السيد بومزبر عبد الرحمف بصفتو رئيس مشروع  ،2015جانفي  13مؤرخ في  62_  بمقرر رقـ 

 البحث في الجيولوجيا والمسجل بعنواف جامعة تبسة.
حاضنة إنجاز يعيف السيدة سي دمحم جماؿ بصفتو رئيسة لمشروع  ،2015نفي جا 13مؤرخ في  63_  بمقرر رقـ 

 بجامعة تيزي وزو.
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أرضية  إنجازتعيف السيدة بف براىيـ نسيمة بصفتو رئيسا لمشروع  ،2015جانفي  13مؤرخ في  64_  بمقرر رقـ  
 الكيميائية بجامعة تيزي وزو.-تقنية لمتحاليل الفيزيائية

أرضية تقنية إنجاز يعيف السيد بوزار حميد بصفتو رئيس مشروع  ،2015جانفي  13في  مؤرخ 65_  بمقرر رقـ 
 لمحساب المكثف بجامعة تيزي وزو.

وحدة البحث إنجاز تعيف السيدة زروقي نصيرة بصفتو رئيسا لمشروع  ،2015جانفي  13فيمؤرخ  66_  بمقرر رقـ 
 .اعة والبيولوجيا بجامعة تيزي وزوفي الزر 

يعيف السيد حسني مراد بصفتو عميد كمية الحقوؽ والعمـو  ،2015جانفي  20مؤرخ في  67_  بمقرر رقـ 
 السياسية، بالنيابة، بجامعة بشار.

يعيف السيد مخموفي أحمد بصفتو عميد كمية عموـ الطبيعة والحياة،  ،2015جانفي  20مؤرخ في  68_  بمقرر رقـ 
 بالنيابة بجامعة بشار.

يعيف السيد عبد الوىاب مسعود بصفتو عميد كمية اآلداب والمغات  ،2015جانفي  20مؤرخ في  69قـ _  بمقرر ر 
 .الفنوف، بالنيابة، بجامعة الجمفةو 
، 1يعيف السيد طاىري بالخير بصفتو نائب مدير جامعة وىراف ،2015 جانفي 20مؤرخ في  70بمقرر رقـ  _

األوؿ والثاني والتكويف المتواصل والشيادات، وكذا التكويف العالي بالنيابة، مكمف بالتكويف العالي في الطوريف 
 في التدرج.
تنيى مياـ عميد كمية العموـ االقتصادية والتجارية وعموـ التسيير،  ،2015 يجانف 20مؤرخ  71 _ بمقرر رقـ

 .ربحي مبروؾ، لتكميفو بوظيفة أخرى بجامعة بشار، التي يمارسيا السيد 
يعيف السيد ربحي مبروؾ، بصفتو عميد كمية التنكنولوجيا، بالنيابة،  ،2015 جانفي 20في  مؤرخ 72 _ بمقرر رقـ

 بجامعة بشار.
تنيى مياـ عميد كمية اآلداب والمغات والعموـ االجتماعية واإلنسانية  ،2015جانفي  20مؤرخ في  73 _ بمقرر رقـ

 .بجامعة بشار، التي يمارسيا السيد دمحم تحريشي، إللغاء الييكل
مياـ عميد كمية العموـ والتكنولوجيا بجامعة بشار، التي  تنيى، 2015 جانفي 20مؤرخ في  74 _ بمقرر رقـ

 يمارسيا السيد دمحم جرماف، إللغاء الييكل.
تنيى مياـ عميد كمية الحقوؽ والعمـو السياسية، بجامعة بشار، التي  ،2015 جانفي 20 فيمؤرخ  75 _ بمقرر رقـ

 يمارسيا السيد بمقاسـ عبد هللا، بناء عمى  طمبو.
يعيف السيد مخموفي عبد السبلـ بصفتو عميد كمية العمـو  ،2015 جانفي 20مؤرخ في  76 _ بمقرر رقـ

 امعة بشار.االقتصادية والعمـو التجارية وعمـو التسيير، بالنيابة، بج
يعيف السيد كواري مبروؾ بصفتو عميد كمية اآلداب والمغات،  ،2015 يجانف 20مؤرخ في  77_ بمقرر رقـ 

 بالنيابة، بجامعة بشار.
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تنيى مياـ نائب مدير جامعة األغواط ، بالنيابة مكمف بالتكويف  2015 جانفي 20مؤرخ في  78 _ بمقرر رقـ
العالي في الطور الثالث والتأىيل الجامعي والبحث العممي وكذا التكويف العالي فيما بعد التدرج، التي يمارسيا 

 السيد زقنيتي ابو بكر، بناء عمى طمبو.
ير، مكمف بتنشيط البحث العممي والعبلقات تنيى مياـ نائب مد ،2015 جانفي 20مؤرخ في  79_ بمقرر رقـ 

الخارجية والتعاوف وترقية ذلؾ، بجامعة الجمفة، التي يمارسيا السيد فضيمي مختار، إللغاء الييكل وتكميفو 
 بوظيفة أخرى.

يعيف السيد فضيمي مختار، بصفتو نائب مدير، مكمف بالعبلقات  ،2015 جانفي 20مؤرخ في  80 بمقرر رقـ -
 لتعاوف والتنشيط واالتصاؿ والتظاىرات العممية، بالنيابة، بجامعة الجمفة.الخارجية وا

تنيى مياـ عميد كمية العموـ االقتصادية والعموـ التجارية وعمـو  ،2015جانفي  20مؤرخ في  81 بمقرر رقـ -
 فو بوظيفة أخرى.يالتسيير، بجامعة الجمفة، التي يمارسيا السيد أحمد طعيبة، لتكم

بصفتو نائب مدير مكمف بالتكويف العالي  يعيف السيد أحمد طعيبة، ،2015جانفي  20مؤرخ في  82 بمقرر رقـ -
في الطور الثالث والتأىيل الجامعي والبحث العممي وكذا التكويف العالي فيما بعد التدرج، بالنيابة، بجامعة 

 الجمفة.
يعيف السيد أخضري عيسى بصفتو نائب مدير مكمف بالتكويف  ،2015 جانفي 20مؤرخ في  83 بمقرر رقـ -

العالي في الطوريف األوؿ والثاني والتكويف المتواصل والشيادات وكذا التكويف العالي في التدرج، بالنيابة، 
 بجامعة الجمفة.

قتصادية يعيف السيد حميدة مختار بصفتو عميد كمية العموـ اال ،2015 جانفي 20مؤرخ في  84 بمقرر رقـ -
 والعمـو التجارية وعمـو التسيير، بالنيابة، بجامعة الجمفة.

تعيف السيدة رباني فوزية بصفتيا مديرة، بالنيابة، لممدرسة  ،2015 جانفي 20مؤرخ في  85 بمقرر رقـ -
 التحضيرية في العمـو والتقنيات بعنابة.

، بالنيابة، لممدرسة زية بصفتيا مديرةلمسيدة رياني فو يمنح  ،2015 جانفي 20مؤرخ في  86 بمقرر رقـ  -
التحضيرية في العمـو والتقنيات بعنابة، تفويض باإلمضاء باسـ وزير التعميـ العالي والبحث العممي كآمرة 

 بالصرؼ.
يعيف السيد خمفاوي رشيد بصفتو عميد كمية العموـ الدقيقة، بالنيابة،  ،2015 جانفي 20مؤرخ في  87 بمقرر رقـ -

 بجامعة بشار.
، التي يمارسيا السيد تجاري 2تنيى مياـ أميف عاـ، لجامعة سطيف ،2015جانفي  27مؤرخ في  91 بمقرر رقـ -

 عبد السبلـ مراد، إلحالتو عمى التقاعد.
يعيف السيد زواقري الطاىر بصفتو عميد كمية الحقوؽ والعمـو  2015 جانفي 27مؤرخ في  92 بمقرر رقـ -

 السياسية، بالنيابة، لجامعة خنشمة.
تعيف السيدة شنافي ليندة بصفتيا عميدة كمية العموـ االجتماعية  2015 جانفي 27مؤرخ في  93 بمقرر رقـ -

 واإلنسانية ، بالنيابة، لجامعة خنشمة.
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يعيف السيد حصيد فيصل بصفتو عميد كمية اآلداب والمغات،  ،2015 جانفي 27مؤرخ في  94 بمقرر رقـ -
 بالنيابة، لجامعة خنشمة.

يعيف السيد دربوش دمحم الطاىر بصفتو عميد كمية العموـ االقتصادية  ،2015 جانفي 27مؤرخ في  95 بمقرر رقـ -
 والتجارية وعمـو التسيير، بالنيابة، لجامعة خنشمة.

يعيف السيد زديرة حمة بصفتو عميد كمية العموـ والتكنولوجيا،  ،2015جانفي  27 مؤرخ في 96 بمقرر رقـ -
 بالنيابة، لجامعة خنشمة.

تنيى مياـ أميف عاـ لجامعة برج بوعريريج، التي يمارسيا السيد  ،2015جانفي  28مؤرخ في  97 بمقرر رقـ -
 عمر صاىد.

يعيف السيد بف عيف السمف عبد المجيد بصفتو أميف عاـ، بالنيابة،  ،2015جانفي  28 مؤرخ في 98 بمقرر رقـ -
 بجامعة ببرج بوعريريج.

تنيى مياـ عميد كمية اآلداب والمغات والفنوف، بالنيابة، بجامعة  ،2015جانفي  28مؤرخ في  99 بمقرر رقـ -
 سعيدة، التي يمارسيا السيد عباس دمحم، بناء عمى طمبو.

يعيف السيد الجيبللي زحاؼ بصفتو عميد كمية اآلداب والمغات  ،2015جانفي  28في مؤرخ  100 بمقرر رقـ -
 والفنوف، بالنيابة، بجامعة سعيدة.

يعيف السيد باديس عبد الحفيظ، بصفتو نائب مدير لمتكويف العالي  ،2015 فيفري  15مؤرخ في  107 بمقرر رقـ -
ات وكذا التكويف العالي في التدرج، بالنيابة، لجامعة في الطوريف األوؿ والثاني والتكويف المتواصل والشياد

 خنشمة.
يعيف السيد بومعزة عبد الشريف، بصفتو نائب مدير مكمف بالتكويف  ،2015 فيفري  15مؤرخ في  108 بمقرر رقـ -

بجامعة  العالي في الطور الثالث والتأىيل الجامعي والبحث العممي وكذا التكويف العالي فيما بعد التدرج، بالنيابة
 خنشمة.

يعيف السيد لمنور معروؼ، بصفتو نائب مدير مكمف بالعبلقات  ،2015 فيفري  15مؤرخ في  109 بمقرر رقـ -
 الخارجية والتعاوف والتنشيط واالتصاؿ والتظاىرات العممية، بانيابة لجامعة خنشمة.

يعيف السيد نصاح جماؿ، بصفتو نائب مدير مكمف بالتنمية  ،2015 فيفري  15مؤرخ في  110 بمقرر رقـ -
 واالستشراؼ والتوجيو، بالنيابة لجامعة خنشمة.

تنيى مياـ نائب مدير، مكمف بالتكويف العالي في الطوريف األوؿ  ،2015 فيفري  15مؤرخ في  111 بمقرر رقـ -
تدرج، لجامعة الطارؼ، التي تمارسيا السيدة  والثاني والتكويف المتواصل والشيادات وكذا التكويف العالي في ال

 عوف ليمى.
يعيف السيد سويسي دمحم بصفتو نائب مدير، مكمف بالتكويف العالي  ،2015 فيفري  15مؤرخ في  112بمقرر رقـ  -

في الطوريف األوؿ والثاني والتكويف المتوصل والشيادات، وكذا التكويف العالي في التدرج، بالنيابة، لجامعة 
 رؼ.الطا
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يعيف السيد بف رمضاف نور الديف بصفتو نائب مدير مكمف  ،2015 فيفري  17مؤرخ في  114 بمقرر رقـ -
 بالعبلقات الخارجية والتعاوف والتنشيط واالتصاؿ والتظاىرات العممية، بالنيابة، لجامعة سيدي بمعباس.

 2تنيى مياـ عميد كمية الحقوؽ والعموـ السياسية، بجامعة البميدة ،2015 فيفري  17مؤرخ في  115 بمقرر رقـ -
 بالنيابة، التي يمارسيا السيد رامي حميـ.

يعيف السيد نور الديف بوسيوة بصفتو عميد لكمية الحقوؽ والعمـو  ،2015 فيفري  17مؤرخ في  116 بمقرر رقـ -
 ، بالنيابة.2السياسية بجامعة البميدة

تنيى مياـ األمينة العامة، لجامعة مستغانـ، التي تمارسيا السيدة  ،2015 فيفري  17خ في مؤر  117بمقرر رقـ  -
 وناسة عاجل زوجة عبيد شارؼ.

يعيف السيد دبياش دمحم بصفتو رئيس لجنة الصفقات لممدرسة  ،2015فيفري  17مؤرخ في  120 بمقرر رقـ -
 المتعددة العمـو لميندسة المعمارية والعمراف.

يعيف السيد مراغني عبد الحميد بصفتو رئيس لجنة الصفقات  ،2015فيفري  17مؤرخ في  121 رقـبمقرر  -
 لممدرسة الوطنية العميا لؤلشغاؿ العمومية.

يعيف السيد وشفوف موسى بصفتو رئيس لجنة الصفقات لممدرسة  ،2015فيفري  17مؤرخ في  122 بمقرر رقـ -
 التحضيرية في العمـو االقتصادية والتجارية وعمـو التسيير بعنابة.

حسيني عبد السبلـ بصفتو رئيس لجنة الصفقات  يعيف السيد ،2015فيفري  17مؤرخ في  123 بمقرر رقـ  -
 لمديرية الخدمات الجامعية بأـ البواقي .

موساوي حورية زوجة سي يوسف بصفتيا رئيسة لجنة  تعيف السيدة ،2015 فيفري  17مؤرخ في  124 رقـ _ بمقرر
 حسناوة.-الصفقات لمديرية الخدمات الجامعية تيزي وزو


