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 فـــــــيــــــــــرســـــــال
l- 10 .............................. الصادرة في الجريدة الرسمية لمجميورية الجزائرية النصوص 

 

ll- القرارات الوزارية المشتركة   
، يحدد كيفيات فتح مسابقة االلتحاق بالتكوين لمحصول عمى شيادة 2015مارس  12قرار وزاري مشترك مؤرخ في  -

تشيكمة لجنة المسابقة نامجيا و االختبارات وطبيعتيا ومدتيا ومعامميا وبر  الكفاءة لمينة المحاماة وتنظيميا وسيرىا وعدد
 13 .........................................................................................................القبول  ومعدل

يتضمن توقيف السيد سعيدية عبد الرحمان عن ميام رئيس مصمحة  2015مارس  17قرار وزاري مشترك مؤرخ في  -
 17 ............................................... المستشفى الجامعي بعنابةاالنف واالذن والحنجرة وجراحة الوجو والرقبة ب

يتضمن توقيف السيد عطية رابح عن ميام رئيس مصمحة جراحة العظام  ،2015مارس  17قرار وزاري مشترك مؤرخ في  -
 18 ................................................................................والرضوض بالمستشفى الجامعي بعنابة.

المجنة القطاعية لممارسة الوصاية التربوية عمى المدرسة  يتضمن إنشاء ،2015قرار وزاري مشترك مؤرخ في مارس  -
 19 .............… العميا لمضمان االجتماعي التابعة لوزارة العمل والتشغيل والضمان االجتماعي وتشكيميا وتنظيميا وعمميا

يتضمن إعالن نتائج مسابقة توظيف أساتذة مساعدين إستشفائيين  ،2015مارس 30ار وزاري مشترك مؤرخ في قر  -
 21 ..............................................................................................................جامعيين 

 

lll- تالــــــــــــــقـــــــــــــرارا 
، يتضمن إنشاء األقسام المكونة لكمية عموم الطبيعة والحياة لدى 2015ارس ــم 03ؤرخ في ـــم 94رقــم قـــرار  -

 67 ..................................................................................................... 1وىران  جامعة
، يتضمن إنشاء األقسام المكونة لكمية العموم الدقيقة والتطبيقية لدى 2015 مارس 03مؤرخ في  95رقم قـــرار  -

 67 ..................................................................................................... 1وىران  جامعة
 68  .......… 1وىران كمية الطب لدى جامعةل ، يتضمن إنشاء األقسام المكونة2015مارس  03مؤرخ في 96رقم قـــرار  -
دى ـون لـنـفـة اآلداب والـيـمـكـة لــونـكـمـام الـســاء األقـشـن إنـمـضـتـ، ي2015ارس ــم 03يـؤرخ فــم 97رقــم قـــرار  -

 69 .................................................................................................. 1ران ــــوى ةـعـامـج
، يتضمن إنشاء األقسام المكونة لكمية العموم اإلنسانية والعموم اإلسالمية  2015مارس  03مؤرخ في  98رقم قـــرار  -

 70 ................................................................................................ 1وىران  لدى جامعة

 71 ........ 1يتضمن إنشاء القسم المكون لمعيد الترجمة لدى جامعة وىران ،2015مارس  03مؤرخ في  99رقم ـرار قــ -
 72 .........… يتضمن حل مخابر بحث لدى بعض مؤسسات التعميم العالي ،2015مارس  03مؤرخ في  100رقم قرار  -
الدراسات المتخصصة في العموم الّطبية في  يتضّمن إنشاء شيادة، 2015مارس  03مؤرَّخ في 101رقم قرار  -

 73 ........................................................................................................... "اإلدمان"
ضّمن المتو  ،2009جويمية  أولالمؤّرخ في  184يعدل ممحق القرار رقم ، 2015 مارس 3المؤرخ في  102رقم قرار  -

 74  ...................................... بجامعة بسكرة 2010-2009تأىيل الماستر المفتوحة بعنوان السنة الجامعية 
المتضّمن و  ،2012أكتوبر  أول المؤّرخ في 290 يعدل ممحق القرار رقم ،2015مارس  03مؤرخ في  103رقم قرار  -

 75 ...................................... بجامعة بسكرة 2013-2012عية تأىيل الماستر المفتوحة بعنوان السنة الجام
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المتضّمن و  ،2011سبتمبر  4المؤّرخ في  569يعدل ممحق القرار رقم  ،2015مارس  03مؤرخ في  104رقم قرار  -
 76 ...................................... بجامعة بسكرة 2012-2011تأىيل الماستر المفتوحة بعنوان السنة الجامعية 

المتضّمن و  ،2013سبتمبر  24المؤّرخ في  601يعدل ممحق القرار رقم  ،2015مارس  03مؤرخ في  105رقم قرار  -
 77 ...................................... بجامعة بسكرة 2014-2013تأىيل الماستر المفتوحة بعنوان السنة الجامعية 

المتضّمن و  ،2010سبتمبر  7المؤّرخ في  301، يعدل ممحق القرار رقم 2015س مار  30مؤرخ في  106رقم قرار  -
 78 ...................................... بجامعة بسكرة 2011-2010تأىيل الماستر المفتوحة بعنوان السنة الجامعية 

المتضّمن تأىيل ، و 2008اوت  7المؤّرخ في  141يعدل ممحق القرار رقم  ،2015مارس 03مؤرخ في  107رقم قرار  -
 79 ..... ....................................... بجامعة بسكرة 2009-2008الماستر المفتوحة بعنوان السنة الجامعية 

المتضمن تأىيل و  ،2009جويمية  أولالمؤّرخ في  217يعدل القرار رقم ، 2015مارس  03 مؤّرخ 108رقم  قرار -
 80 .................................... بجامعة خميس مميانة 2010-2009سنة الجامعية الماستر المفتوحة بعنوان ال

المتضمن و  ، المعّدل،2011سبتمبر  4المؤّرخ في  581يعدل القرار رقم ، 2015مارس  03مؤّرخ  109رقم  قرار -
 81 ..........................… بجامعة خميس مميانة 2012 -2011تأىيل الماستر المفتوحة بعنوان السنة الجامعية 

، يحدد القائمة 5112جويمية  12المؤرخ في  255، يعدل القرار رقم 5113مارس  11المؤرخ في  111قـرار رقم  -
االسمية ألعضاء المجنة المشتركة بين القطاعات المكمفة ببرمجة نشاطات البحث العممي والتطوير التكنولوجي 

 82 ...................................موم األحياء ....................مجاالت الصحة وع وتنسيقيا وترقيتيا وتقييميا في

، يحدد القائمة 5112جويمية  12المؤرخ في  254، يعدل القرار رقم 5113مارس  11المؤرخ في  115قـرار رقم  -
العممي والتطوير التكنولوجي  االسمية ألعضاء المجنة المشتركة بين القطاعات المكمفة ببرمجة نشاطات البحث

 83 ...........   .........................................وتنسيقيا وترقيتيا وتقييميا في مجاالت اإلنسانية والتاريخ .......
، يحدد القائمة 5112جويمية  12المؤرخ في  255، يعدل القرار رقم 5113مارس  11المؤرخ في  111قـرار رقم  -

ألعضاء المجنة المشتركة بين القطاعات المكمفة ببرمجة نشاطات البحث العممي والتطوير التكنولوجي االسمية 
 84 ........ .................................وتنسيقيا وترقيتيا وتقييميا في مجاالت التكنولوجيا والصناعة ..............

،  يحدد القائمة 5112جويمية  12المؤرخ في  251رار رقم ، يعدل الق5113مارس  11المؤرخ في  112قـرار رقم  -
االسمية ألعضاء المجنة المشتركة بين القطاعات المكمفة ببرمجة نشاطات البحث العممي والتطوير التكنولوجي 

 85 .................................وتنسيقيا وترقيتيا وتقييميا في مجاالت التييئة اإلقميمية، البيئة والمخاطر الكبرى ...
، يحدد القائمة 5112جويمية  12المؤرخ في  246، يعدل القرار رقم 5113مارس  11المؤرخ في  113قـرار رقم  -

االسمية ألعضاء المجنة المشتركة بين القطاعات المكمفة ببرمجة نشاطات  البحث العممي والتطوير التكنولوجي 
 87 ............................................األولية والطاقة ...........وتنسيقيا وترقيتيا وتقييميا في مجاالت المواد 

، الذي يحدد القائمة 5112جويمية  12المؤرخ في  246، يعدل القرار رقم 5113مارس  11المؤرخ في  114قـرار رقم  -
ي والتطوير التكنولوجي االسمية  ألعضاء المجنة المشتركة بين القطاعات المكمفة ببرمجة نشاطات البحث العمم

 88 ........................................................وتنسيقيا وترقيتيا وتقييميا في مجاالت العموم ألساسية .....
،  يحدد القائمة 5112جويمية  12المؤرخ في  246، يعدل القرار رقم 5113مارس  11المؤرخ في  115قـرار رقم  -

جنة المشتركة بين القطاعات المكمفة ببرمجة نشاطات البحث العممي والتطوير التكنولوجي االسمية ألعضاء الم
 89 .........................وتنسيقيا وترقيتيا وتقييميا في مجاالت السكن والتعمير والبناء والنقل واألشغال العمومية ...

، حدد القائمة 5112جويمية  12المؤرخ في  246، يعدل القرار رقم 5113مارس  11المؤرخ في  116قـرار رقم  -
االسمية ألعضاء المجنة المشتركة بين القطاعات المكمفة ببرمجة نشاطات البحث العممي والتطوير التكنولوجي 

 91 .......................................وتنسيقيا وترقيتيا وتقييميا في مجاالت القانون ، االقتصاد والمجتمع .........
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، يحدد القائمة 5112جويمية  12المؤرخ في  246، يعدل القرار رقم 5113مارس  11المؤرخ في  117قـرار رقم  -
االسمية ألعضاء المجنة المشتركة بين القطاعات المكمفة ببرمجة نشاطات البحث العممي والتطوير التكنولوجي 

 92 ........................................ل .............وتنسيقيا وترقيتيا وتقييميا في مجاالت التربية والثقافة االتصا
يحدد القائمة االسمية   ،2012ماي  3المؤرخ في  78يعدل القرار رقم ، 2015مارس  11مؤرخ في  120رقم قرار  -

 93 ............................................................................... 1البميدة  ألعضاء مجمس إدارة جامعة
 ،2013مارس سنة  6المؤرخ في  129يتضمن إلغاء القرار رقم ، 2015مارس  11مؤرخ في 121رقم قرار  -

 95 ........................................................................... المتضمن إنشاء ندوة العمداء لكل ميدانو 
ضمن المجنة  يتضمن تعيين ممثل وزارة التعميم العالي والبحث العممي ،2015س مار  11مـؤرخ في  122رقم قــرار  -

 95 الوزارية المشتركة المكمفة بتطبيق اتفاقية حظر األسمحة الكيميائية
المجنة العممية لقسـم المغة واألدب  يحـدد القائـمة اإلسمية ألعضـاء ،2015مارس  11مـؤرخ في  123رقم قــرار  -

 96 ...................................................... اآلداب والمغات بجامعـــة مولود معمري بتيــزي وزوالعربي لكميـة 
المجنة العممية لقسـم المغة الفرنسية  يحـدد القائـمة اإلسمية ألعضـاء ،2015مارس  11مـؤرخ في 124رقم قــرار  -

 97 .................................................... تيــزي وزولكميـة اآلداب والمغات بجامعــة مولود معمري ب
يحـدد القائمة  ،2014جوان  10المؤرخ في  365يعدل القرار رقم ، 2015مارس  11مـؤرخ في  125رقم قـرار  -

 98 ............................................ االسمية ألعضـاء المجمس العممي لممركز الجامعي مرسمي عبد هللا بتيبازة
لكميـة العموم  ، يحـدد القائـمــة االسمية ألعضـاء المجمــس العممــي2015مارس  11مـؤرخ في  126رقم قــرار  -

 100 ................................................. -بـومرداس -التجارية وعموم التسيير بجامعة أدمحم بوقرةو  االقتصادية
يحـدد القائـمــة االسمية ألعضـاء المجنة العممية لقسم العموم االقتصادية  ،2015مارس  11مـؤرخ في  127م رققــرار  -

 102 ............................... بجامعـة ادمحم بوقرة  ببومـرداس التجارية وعموم التسييرو  لكميـة العـموم االقتصادية
يحـدد القائـمــة االسمية ألعضـاء المجنة العممية لقسم عمـوم التسيير  ، 2015مارس  11مـؤرخ في  128رقم  قــرار -

 103 .......... ........................ بـومـرداس -التـجارية وعـموم التسيير بجامعـة أدمحم بوقرة و  لكميـة العـموم االقتصادية
عضـاء المجنة العممية لقسم العمـوم التجارية ، يحـدد القائـمــة االسمية أل2015مارس  11مـؤرخ في 129رقم قــرار  -

 104 ................................... بــومـرداس -التـجارية وعـموم التسيير بجامعـة أدمحم بوقرةو  لكميـة العـموم االقتصادية
جيا المناعية "عمم المناعة والباثولو  ، يتضمن إنشاء وحـدة البحث بعنوان2015مارس  15مؤرخ في 130رقم  قرار -

 105 ................................................................................ "لدى مركز البحث في البيوتكنولوجيا
يحـدد ، الذي 2013نوفمبر  24المؤرخ في  907يـعدل القـرار رقم  ،2015مارس  13مـؤرخ في  132رقم قــرار  -

 106 .......................... سعـيدة -جمس العممي لكمية التكنولوجيا بجامعة الطاىر موالي القائمة االسمية ألعضاء الم
ألعضاء المجنة العممية لقسـم الفـيزياء لكميـة  يحدد القائمة االسمية ،2015مارس  15مـؤرخ في 133رقم قــرار  -

 108 ....................................................................................... سعـيدة -طاىر موالي العـمـوم
، يتضمن تأىيل جامعة آكمي محند أولحاج بالبويرة لمتكوين لمحصول عمى 2015مارس 18مؤرخ في  134قرار رقم  -

 109 ...........................................................شيادة الدكتوراه وتنظيم التأىيل الجامعي ومنحو ..........
لكمية اليندسة الكيربائية ألعضاء المجمس العممي   يحدد القائمة االسمية، 2015مارس 13مؤرخ في  135رقم قرار  -

 110 ..................................................................بجامعة وىران لمعموم والتكنولوجيا .................
لدى المدرسة الوطنية العميا  يتضمن إنشاء و تشكيل لجنة الخدمات االجتماعية  ،2015مارس  15قرار مؤرخ في  -

 112 .......................................................................................... -عنابة-لممناجم والمعادن
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ي ـعـامـجــز الـركـمـدى الـل ةـيـاعـمـتـات االجـدمــخـة الـنـجـة لـمـيـكـشـد تـديـجـن تـمـضـتـي ،2015ارس ـم 15ؤرخ في ـرار مـق -
 113 ..................................................................................................... تيموشنت بعين

لدى المدرسة الوطنية العميا لمري   جتماعيةيتضمن تجديد تشكيمة لجنة الخدمات اال، 2015مارس  15قرار مؤرخ في  -
 115 ..............................................................................................................البميدة 

الجامعية لدى مديرية الخدمات   يتضمن تجديد تشكيمة لجنة الخدمات االجتماعية ،2015مارس  15قرار مؤرخ في  -
 116 ....................................................................................................... سوق أىراس

، المتضمن 2014أوت  06المؤرخ في  731، يعدل ويتمم القرار رقم 2015مارس  13المؤرخ في  136قـرار  رقم  -
 117 ......................... ن أجل االلتحاق برتبة أستاذ مساعد استشفائي جامعيمسابقة عمى أساس االختبارات م فتح

 118 ............... لدى جامعة أدرار  يتضمن تجديد تشكيمة لجنة الخدمات االجتماعية ،2015مارس  24قرار مؤرخ في  -
لدى مديرية الخدمات الجامعية  يتضمن تجديد تشكيمة لجنة الخدمات االجتماعية ،2015مارس  24قرار مؤرخ في  -

 119 ............................................................................................................. تممسان
لجامعية الدى مديرية الخدمات   يتضمن تجديد تشكيمة لجنة الخدمات االجتماعية، 2015مارس 24 قرار مؤرخ في -

 120 ................................................................................................... "منصورة"تممسان 
الذي يحدد القائمة ،2013سبتمبر  25المؤرخ في  717يعدل القرار رقم  ،2015مارس  25فيمؤرخ  139رقم قرار  -

 122 .................................................. مسيمت، المعدلاإلسمية ألعضاء مجمس إدارة المركز الجامعي بتيس
 123 ............... تبسة جامعة ، يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة2015مارس  25مؤرخ في  140رقم قرار  -
ممي لكميـة اآلداب والمغــات المجمس الع ، يحـدد القائـمة االسمية ألعضـاء2015مارس  29مـؤرخ في  141قــرار رقـم  -

 125 .............................................................................  بجامعـة مصطفى اسطمبولي  بمعسكـر
المجنة العممية لقسـم المغة واألدب  ، يحـدد القائـمة االسمية ألعضـاء2015مارس  29مـؤرخ في  142رقم قــرار  -

 126 ........ ................................. بمعسكـر  أسطنبولي  ميـة اآلداب والمغات بجامعـة مصطفى العربي لك
المجنة العممية لقسـم المغة واألدب  ، يحـدد القائـمة االسمية ألعضـاء2015مارس  29مـؤرخ في  143رقم قــرار  -

 128 ................................................ بمعسكـر ي  أسطنبولالفرنسي لكميـة اآلداب والمغات بجامعـة مصطفى 
الذي يحدد  2013ديسمبر  15المؤرخ في  977يعدل القرار رقم  ،2015مؤرخ في األول أفريل  145قرار رقم  -

 129 ............................................... القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس إدارة المركز الجامعي بعين تيموشنت
الذي يحدد القائمة  2013أفريل  21المؤرخ في  271يعدل القرار رقم  2015، أفريل األولمؤرخ في  146رقم  قرار -

 130 ........................................................ اإلسمية ألعضاء مجمس إدارة المركز الجامعي بميمة، المعدل

 131 . ........... تممسان جامعة ، يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة2015أفريل  األولفي  مؤرخ 147رقم  قرار -
يحـدد القائـمـة االسمية ألعضــاء المجمــس العممـي لكميـة العموم ، 2015أفريل  6مـؤرخ في  رقم 148رقم  قــرار -

 133 ................................................................................... بجامعة مولود معمري بتـيزي وزو
يحـدد القائـمة اإلسمية ألعضـاءالمجنة العممية لقسـم الكيمــياء لكميـة العمــــوم  2015أفريل  6مـؤرخ في  149رقم  قــرار -

 135 .................................................................................. بجامعــة مولود معمري بتيــزي وزو
يحـدد القائـمة اإلسمية ألعضـاءالمجنة العممية لقسـم الفيزيــاء لكميـة العموم  2015أفريل  6مـؤرخ في  150رقم  قــرار -

 136 .................................................................................. بجامعــة مولود معمري بتيــزي وزو
يحـدد القائـمـة االسمية ألعضــاء المجمــس العممـي لكميـة اآلداب والمغات   ،2015أفريل  6مـؤرخ في   151رقم  قــرار -

 137 .................................................................................. بجامعــــة مولود معمري بتـيزي وزو
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يحـدد القائـمـة االسمية ألعضــاء المجمــس العممـي لكميـة العموم اإلنسانية ، 2015أفريل  6مـؤرخ في  152رقم  قــرار -
 139 ...................................واالجتماعيـــة بجامعــــة مولود معمري بتـيزي وزو..................................

يحـدد القائـمـة االسمية ألعضــاء المجمــس العممـي لكميـة الحقــوق العمـوم  ،2015أفريل  6في مـؤرخ  153رقم  قــرار -
 140 ....................................................................... والسياسيـة بجامعــة مولود معمري بتـيزي وزو

لقائـمـة االسمية ألعضــاء المجمــس العممـي لكميـة العموم البيولوجية يحـدد ا ،2015أفريل  6مـؤرخ في  154رقم  قــرار -
 141 ................................................................ والعموم الفالحية بجامعــــة مولود معمري  بتـيزي وزو

ـاءالمجنة العممية لقسـم العموم الفالحية لكميـة يحـدد القائـمة اإلسمية ألعض ، 2015أفريل  6مـؤرخ في  155رقم  قــرار -
 143 ................................................. العموم البيولوجية والعموم الفالحية بجامعة مولود معمري بتيزي وزو

العموم السياسية   يحـدد القائـمة اإلسمية ألعضـاء المجنة العممية لقسـم  ،2015أفريل  6مـؤرخ في  156رقم  قــرار -
 144 .................................................. لكميـة الحقوق والعموم السياسية بجامعـة مولود معمري بتيــزي وزو

يحـدد القائـمـة االسمية ألعضــاء المجمــس العممي لكميـة ىندسة البناء  ،2015أفريل  6مـؤرخ في  157رقم  قــرار -
 145 ................................................................................... معمري بتـيزي وزو بجامعة مولود

يحـدد القائـمة اإلسمية ألعضـاء المجنة العممية لقسـم اليندسة الميكانيكية ، 2015أفريل  6مـؤرخ في  158رقم  قــرار -
 147 ............................................................... ي بتيزي وزولكميـة ىندسة البناء بجامعــة مولود معمر 

يحـدد القائـمـة االسمية ألعضــاء المجمــس العممـي لكميـة  اليندســة  ،2015أفريل  6مـؤرخ في  159رقم  قــرار -
 148 ......................................................... الكيربائية واإلعالم اآللــي بجامعــة مولود معمري بتـيزي وزو

يحـدد القائـمة اإلسمية ألعضـاء المجنة العممية لقسـم اإللكترونيك لكميـة  ،2015افريل  6مـؤرخ في  160رقم  قــرار -
 150 ............................................... اليندسة الكيربائية واإلعالم اآللــي بجامعــة مولود  معمري بتيزي وزو

بجامعة  يحـدد القائـمـة االسمية ألعضــاء المجمــس العممـي لكميـة الطب ،2015أفريل  6مـؤرخ في  161رقم  قــرار -
 151 ........................................................................................... مولود معمري بتـيزي وزو

يحـدد القائـمة اإلسمية ألعضـاء المجنة العممية لقسـم الطب لكميـة الطب  ،2015أفريل  6مـؤرخ في  162رقم  ــرارق -
 152 ................................................................................... بجامعة مولود معمري بتيزي وزو

يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لممدرسة العميا لألساتذة ، 2015أفريل  06مؤرخ في  163رقم  قرار -
 153 ............................................................................................................. بوىران

جتماعية لدى المدرسة الوطنية المتعددة يتضمن تجديد تشكيمة لجنة الخدمات اال  ،2015أفريل  08مؤرخ في  قرار -
 155 .................................................................................................... التقنيات الجزائر

ا العمي يتضمن تجديد تشكيمة لجنة الخدمات االجتماعية لدى المدرسة الوطنية ،2015أفريل  08قرار مؤرخ في  -
 156 ............................................................................................ لمصحافة وعموم االعالم

يتضمن تجديد تشكيمة لجنة الخدمات االجتماعية لدى مديرية الخدمات الجامعية  ،2015أفريل  08قرار مؤرخ في  -
 157 .............................................................................................................. تيارت

يتضمن تجديد تشكيمة لجنة الخدمات االجتماعية لدى لمديرية الخدمات الجامعية  ،2015أفريل  12قرار مؤرخ في  -
 158 ......................................................................................................... جزائر غرب

يتضمن تجديد تشكيمة لجنة الخدمات االجتماعية لدى مديرية الخدمات الجامعية  ،2015أفريل  12قرار مؤرخ في  -
 160 ............................................................................................................ الشمف

، يحـدد القائمة االسمية ألعضـاء المجمس العممي لكميـة العـموم 2015أفريل   13مـؤرخ في رقم 164رقم  قـرار -
 161 ....................................................................................... بجامعـة ادمحم بـوقرة بـومـرداس
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، يحـدد القائمة االسمية ألعضـاء المجنة العممية لقسم الـفيزياء لكميـة 2015أفريل  13ؤرخ في مـ 165رقم  قـرار -
 163 ............................................................................. العـموم بجامعـة امـحمد بـوقرة بـومـرداس

القائمة االسمية ألعضـاء المجنة العممية لقسم اإلعـالم اآللي لكميـة يحـدد  ،2015أفريل  13مـؤرخ في  166رقم  قـرار -
 164 ............................................................................... العـموم بجامعـة ادمحم بـوقرة بـومـرداس

اعية لدى مديرية الخدمات الجامعية يتضمن تجديد تشكيمة لجنة الخدمات االجتم ،2015أفريل  13قرار مؤرخ في  -
 165 ................................................................................................ سيدي عمار "عنابة"

 166 ... ... بومرداس جامعة  ، يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة2015أفريل  21مؤرخ في  رقم 168رقم  قرار -
 168 ...... ....... ورقمة ، يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة جامعة2015أفريل  21مؤرخ في   169رقم  قرار -
،الذي يحدد القائمة 2013أكتوبر  21المؤرخ في  834يعدل القرار رقم  ،2015أفريل  21مؤرخ في  170رقم  قرار -

 170 ....................................................................... معسكر االسمية ألعضاء مجمس إدارة جامعة

 171 ... ............. تبسة ، يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة جامعة2015أفريل  21مؤرخ في  171رقم  قرار -
 173  وىران لمعموم التكنولوجيا معةيحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة جا ،2015أفريل  21مؤرخ في  172رقم  قرار -
، الذي يحدد القائمة 2012 مايو 31المؤرخ في  202، يعدل القرار رقم 2015أفريل  21مؤرخ في  173رقم  قرار -

 175 ............................................................... الشمف، المعدل االسمية ألعضاء مجمس إدارة جامعة
المدرسة التحضيرية في  يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة ،2015افريل  21مؤرخ في  174 رقم قرار -

 176 ................................................................. العموم االقتصادية والتجارية وعموم التسيير بتممسان
 177  ............ لمينة الجامعيةاأعضاء مجمس آداب وأخالقيات يحدد قائمة  ،2015أفريل  22مؤرخ في  175رقم  قرار -
 178 ............. .. جيجل جامعة يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة ،2015أفريل  26مؤرخ في  176رقم  قرار -

 180 ...........  زوتيزي و  ، يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة جامعة2015أفريل  26مؤرخ في  177رقم  قرار -
 183 ... ......... سكيكدة جامعة  يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة ،2015أفريل  26مؤرخ في  178رقم  قرار -
نور  ، يحـدد القائمة االسمية ألعضـاء المجمس العممي لممركز الجامعي2015أفريل  28مـؤرخ في  179رقم قـرار  -

 185 ..................................................................................................... البشير بالبيض
يحـدد القائـمـة االسمية ألعضــاء المجمــس العممـي لكميـة اآلداب   ،2015أفريل  28مـؤرخ في  180رقم  قــرار -

 186 ........................................... سالمية بقسنطينةالحضارة االسالميــة بجامعــة األمير عبد القادر لمعموم اال
يحـدد القائـمة االسمية ألعضـاء المجنة العممية لقسـم المغة العربية لكميـة  ،2015أفريل  28مـؤرخ في  181رقم  قــرار -

 187 .................................... اآلداب والحضارة االسالمية بجامعة األميــرعبد القادر لمعموم االسالمية بقسنطينــة
يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة  العممية لقسم التاريخ لكمية  ،2015 أفريل  28مؤرخ في  182رقم  قرار -

 188 ................................... اآلداب والحضارة اإلسالمية بجامعة األمير عبد القادر لمعموم اإلسالمية بقسنطينة
، والذي يحـدد القائمة 2013نوفمبر  9المؤرخ في 885، يعدل القرار رقم 2015أفريل  28مـؤرخ في  183رقم  قـرار -

 190 ......................... ..... االسمية ألعضـاء المجنة العممية لقسم التجارة الدولية بمدرسة الدراسات العميا التجارية

 191  ............. المسيمة ، يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة جامعة2015ل أفري 30مؤرخ في  184رقم  قرار -
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V-المقررات  
، المتضمن فتح 2014أكتوبر  27المؤرخ  في  115يعدل المقرر رقم ، 2015مارس  04مؤرخ في  74مقرر رقم  -

 195 .............................. معباسإمتحان ميني لإللتحاق بسمك المتصرفين، رتبة متصرف رئيسي لجامعة سيدي ب
، المتضمن فتح 2014أكتوبر  16المؤرخ في  28يعدل المقرر  رقم  ،2015فيفري  22مؤرخ في  75مقرر رقم  -

 195 ........................................ إمتحان ميني لإللتحاق بسمك ممحقي اإلدارة، رتبة ممحق اإلدارة لجامعة باتنة
، المتضمن فتح إمتحان 2014أكتوبر  09المؤرخ في  14يعدل المقرر رقم ، 2015مارس  15مؤرخ في  76ر رقم مقر  -

 196  ......... ميني لإللتحاق بسمك المعاونين التقنيين في اإلعالم اآللي، رتبة معاون تقني في اإلعالم اآللي لجامعة باتنة
، المتضمن فتح 2014أكتوبر  09المؤرخ في  10رر رقم يعدل المق ،2015مارس  15مؤرخ في  77مقرر رقم  -

 197 ................................... إمتحان ميني لإللتحاق بسمك أعوان اإلدارة، رتبة عون إدارة رئيسي لجامعة باتنة
، المتضمن فتح 2014أكتوبر  09المؤرخ في  12، يعدل المقرر رقم 2015مارس  15مؤرخ  في  78مقرر رقم  -

 197 .............................................إمتحان ميني لإللتحاق بسمك الكتاب، رتبة كاتب لجامعة باتنة .........
، المتضمن فتح 2014أكتوبر  16المؤرخ في  43يعدل المقرر رقم  ،2015مارس  15مؤرخ في  79مقرر رقم  -

 198 ................. إلدارة، رتبة عون إدارة رئيسي  لجامعة باتنةمسابقة عمى أساس اإلختبارات لإللتحاق بسمك أعوان ا
، المتضمن فتح 2014أكتوبر  16المؤرخ في  48يعدل المقرر رقم  ،2015مارس  15مؤرخ في  80رقم  مقرر -

 199 ......................... مسابقة عمى أساس اإلختبارات لإللتحاق بسمك أعوان اإلدارة، رتبة عون مكتب لجامعة باتنة
، المتضمن فتح 2014أكتوبر  16المؤرخ في  47يعدل المقرر رقم  ،2015مارس  15مؤرخ في  81مقرر رقم  -

 199 ......................... مسابقة عمى أساس اإلختبارات لإللتحاق بسمك أعوان اإلدارة، رتبة عون إدارة لجامعة باتنة
 200 .................................. يتضمن إلغـاء المنح المؤقت لمصفقة ، 2015مارس 17مؤّرخ في 118مقّرر رقم  -
 201 ................................ يتضمن إلغـاء المنح المؤقت لمصفقة  ،2015 مارس 17مؤّرخ في  119مقّرر رقم  -
ابقًا لكمية الطب جامعة يتضمن تحويل جزء من اليياكل التابعة س ،2015أفريل  01مؤّرخ في  154مقرر رقم  -

 202 ........... ................. والتقنيات بوىران ببئر الجير  والية وىران، لفائدة المدرسة التحضيرية في العموم 1وىران
 1جزء من اليياكل التابعة سابقًا لكمية الطب جامعة وىران يتضمن تحويل ،2015أفريل  01مؤرخ في  155مقرر رقم  -

 203 ........... الية وىران، لفائدة المدرسة التحضيرية في العموم االقتصادية والتجارية وعموم التسيير بوىرانببئر الجير و 
 204 .............  01/2014يتضمن إلغـاء المناقصة الوطنية المحدودة رقم ، 2015أفريل  19مؤّرخ في 170مقّرر رقم -
 205 ........ ............................ لغـاء المنح المؤقت لمصفقةيتضمن إ ،2015أفريل19مؤّرخ في  171مقّرر رقم  -
 206 .................  ................. يتضمن إلغـاء المنح المؤقت لمصفقات ،2015أفريل 19مؤّرخ في 172مقّرر رقم  -
 207 .............  03/2015رقم يتضمن إلغـاء المناقصة الوطنية المحدودة  ،2015أفريل 19مؤّرخ في 173مقّرر رقم  -
 208 ........ ......................... يتضمن إلغـاء المنح المؤقت لمصفقات ،2015أفريل 19مؤّرخ في 174مقّرر رقم   -
 209 .... ........ 04/2015يتضمن إلغـاء المناقصة الوطنية المحدودة رقم  ،2015أفريل 19مؤّرخ في 175مقّرر رقم   -
 210  ........................................... يتضمن إلغـاء المنح المؤقت ،2015أفريل  19مؤّرخ في 176رقم مقّرر  -
 211 ............  01/2014يتضمن إلغـاء المناقصة الوطنية المحدودة رقم  ،2015أفريل  19مؤّرخ في 177رقم  مقّرر -
 212 ........................................... إلغـاء المنح المؤقت يتضمن ،2015أفريل  19مؤّرخ في 178مقّرر رقم  -
 213 ............. 02/2014يتضمن إلغـاء المناقصة الوطنية المحدودة رقم ،2015أفريل  19مؤّرخ في 180مقّرر رقم  -
 214 .................................. يتضمن إلغـاء المنح المؤقت لمصفقات ،2015أفريل  19مؤّرخ في 181مقّرر رقم -
 215 ................................... يتضمن إلغـاء المنح المؤقت لمصفقة ،2015أفريل  19مؤّرخ في 182مقّرر رقم  -
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 216 ................................... يتضمن إلغـاء المنح المؤقت لمصفقة ،2015أفريل  19مؤّرخ في 183مقّرر رقم  -
 217 ................................. يتضمن إلغـاء المنح المؤقت لمصفقات ،2015أفريل 19مؤّرخ في  184ر رقم مقرّ  -
 218 ................................... يتضمن إلغـاء المنح المؤقت لمصفقة 2015أفريل  19مؤّرخ في  185مقّرر رقم  -
 219 ............. 03/2014من إلغـاء المناقصة الوطنية المحدودة رقم يتض 2015أفريل 19مؤّرخ في  186مقّرر رقم  -
 220 ............. 04/2014يتضمن إلغـاء المناقصة الوطنية المحدودة رقم ، 2015أفريل 19مؤّرخ في 187مقّرر رقم  -
 221 .................................. يتضمن إلغـاء المنح المؤقت لصفقات ،2015أفريل  19مؤّرخ في 188مقّرر رقم  -
 

VII- 222 .............................................................................. القرارات الفردية 
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  ــــــــــــــــــــ،،،،،،ــــــــــــــــــ
 الرسمية الجريدة في الصادرة النصوص 

 الجزائريـة للجمهوريـة 
  ــــــــــــــــــــ،،،،،،ــــــــــــــــــ
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يعدل  ،2015مارس سنة  8الموافق  1436جمادى االولى عام  17مؤرخ في  80-15مرسوم تنفيذي رقم  -
 ،2010سبتمبر سنة  9الموافق  1431رمضان عام  30المؤرخ في  205-10ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 

 ضمن إنشاء مركز جامعي بالنعامة.المت
 

يعدل  ،2015مارس سنة  11الموافق  1436جمادى االولى عام  20مؤرخ في  89-15مرسوم تنفيذي رقم  -
الموافق أول غشت سنة  1409ذي الحجة عام  29المؤرخ في  141-89ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 

 والمتضمن إنشاء جامعة سيدي بمعباس. ،1989
  (2015 مارس 25الموافق  14الجريدة الرسمية العدد )

 

 

يعدل  ،2015مارس سنة  16الموافق  1436جمادى االولى عام  25مؤرخ في  90-15مرسوم تنفيذي رقم  -
 حسب كل قطاع. ،2015توزيع نفقات ميزانية الدولة لمتجييز لسنة 

 ( 2015 مارس 29الموافق  15الجريدة الرسمية العدد )
 
 
 

يعدل ويتمم القرار  2014ديسمبر سنة  02الموافق  1436صفر عام  09في قرار وزاري مشترك مؤرخ  -
الذي يحدد تعداد  ،2011يونيو سنة  2الموافق  1432جمادى الثانية عام  30الوزاري المشترك المؤرخ في 

أو الخدمات  مناصب الشغل وتصنيفيا ومدة العقد الخاص باألعوان العاممين في نشاطات الحفظ أو الصيانة
 .بعنوان المصالح المركزية وغير المركزية لمديوان الوطني لمخدمات الجامعية

 (2015 أفريل 29الموافق  22الجريدة الرسمية العدد )
 
 
 

يحدد طبيعة التربصات الميدانية  ،2015يناير سنة  21الموافق  1436ربيع االول عام  30قرار مؤرخ في  -
  .في الوسط الميني لفائدة الطمبة وكيفيات تقييميا ومراقبتيا وبرمجتيا

  (2015 مارس 11الموافق  13الجريدة الرسمية العدد )
 
 

 30يعدل القرار المؤرخ في  ،2015فبراير سنة  24الموافق  1436جمادى االولى عام  05مؤرخ في  قرار -
ت الميدانية في الوسط الذي يحدد طبيعة التربصا ـ2015يناير سنة  21الموافق  1436ربيع االول عام 

 الميني لفائدة الطمبة وكيفيات تقييميا ومراقبتيا وبرمجتيا.
  (2015 مارس 29الموافق  15الجريدة الرسمية العدد )

 

 

 

 

http://www.joradp.dz/FTP/JO-ARABE/2015/A2015014.pdf
http://www.joradp.dz/FTP/JO-ARABE/2015/A2015015.pdf
http://www.joradp.dz/FTP/JO-ARABE/2015/A2015022.pdf
http://www.joradp.dz/FTP/JO-ARABE/2015/A2015013.pdf
http://www.joradp.dz/FTP/JO-ARABE/2015/A2015015.pdf


   5102 أفريل(-الجزء الثاني )مارس-السداسي األولالنشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي                          12

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ـــــــــــــــــــــــــــ،،،،،،ـــــــــــــــــــــــــ
 المشتركة الوزارية القرارات

  ـــــــــــــــــــــــــــ،،،،،،ـــــــــــــــــــــــــ
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 ، يحدد كيفيات فتح مسابقة االلتحاق بالتكوين2015مارس  12قرار وزاري مشترك مؤرخ في 
 عدد االختباراتو يميا وسيرىا لمحصول عمى شيادة الكفاءة لمينة المحاماة وتنظ

 تشيكمة لجنة المسابقة ومعدل القبولنامجيا و بر ومعامميا و مدتيا وطبيعتيا و 
 

 إن وزير العدل، حافظ االختام،
 البحث العممي،ووزير التعميم العالي و  
والمتضمف  ،2013اكتوبر سنة  29الموافق  1434ذي الحجة عاـ  24المؤرخ في   07-13بمقتضى القانوف رقـ  -

 ينة المحاماة،تنظيـ م
 ،2014مايو سنة  5الموافق  1435رجب عاـ  5المؤرخ في  154-14بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ و  -
 المتضمف تعييف اعضاء الحكومة،و 
اكتوبر سنة  24الموافق  1425رمضاف عاـ  10المؤرخ في  332-04بمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ و  -

 فظ االختاـ،،الذي يحدد صالحيات وزير العدؿ، حا2004
يناير سنة  30الموافق  1434ربيع االوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13بمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ و  -

 ،الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،2013
يناير سنة  25الموافق  1436ربيع الثاني عاـ  4المؤرخ في  18-15بمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ و  -

 .منو 2،الذي يحدد كيفيات االلتحاؽ بالتكويف لمحصوؿ عمى شيادة الكفاءة لمينة المحاماة، ال سيما المادة 2015
 

 :يــــأتـــــــا يـــــــم ررانــــــــقــــــــي
 

 1436ربيع الثاني عاـ  4المؤرخ في  18-15مف المرسوـ التنفيذي رقـ  2تطبيقا ألحكاـ المادة  :ادة االولىــمــال
والمذكور اعاله، ييدؼ ىذا القرار الى تحديد كيفيات فتح مسابقة  ،2015يناير سنة  25الموافق 

االلتحاؽ بالتكويف لمحصوؿ عمى شيادة الكفاءة لمينة المحاماة و تنظيميا وسيرىا وعدد االختبارات 
 وطبيعتيا ومدتيا ومعامميا وبرنامجيا وتشكيمة لجنة المسابقة ومعدؿ القبوؿ.

تفتح مسابقة االلتحاؽ بالتكويف لمحصوؿ عمى شيادة الكفاءة لمينة المحاماة، بقرار لوزير العدؿ،  :02ادة ــمــال
 .حافظ االختاـ

 يجب اف تتوفر في كل مترشح الشروط االتية: :03ادة ــمــال
 اف يكوف جزائري الجنسية، مع مراعاة االتفاقية القضائية، -
 س في الحقوؽ او شيادة معادلة ليا،اف يكوف حائزا عمى شيادة الميسان -
 المدنية،ف يكوف متمتعا بحقوقو السياسية و ا -
 اف ال يكوف قد سبق الحكـ عميو بعقوبة مف اجل افعاؿ مخمة بالشرؼ واالداب العامة، -
 اف تسمح حالتو الصحية والعقمية بممارسة المينة. -

 في ىذا القرار الوثائق االتية:صوص عمييا نيجب اف يشمل ممف المترشح لممسابقة الم : 04ادة ــمــال
 طمب خطي يوقعو المترشح، -
 شيادة الجنسية، -
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 اشير، (3)ال تزيد مدتو عف ثالثة  (3)مستخرج مف صحيفة السوابق القضائية رقـ  -
 نسخة مف الشيادة المطموبة، -
مصاب  مترشح غيراشير، مف طبيب عاـ تثبت اف ال (3) شيادة طبية، ال يزيد تاريخيا عف ثالثة -

 اي مرض اخر يتعارض مع ممارسة المينة، او باي مرض معدي
اشير، مف طبيب مختص في االمراض العقمية تثبت  (3)شيادة طبية، ال يزيد تاريخيا عف ثالثة  -

 ف المترشح غير مصاب باي مرض عقمي،أ
 شمسيتاف، (2)صورتاف  -
 وصل دفع حقوؽ التسجيل. -

اعاله، بكميات الحقوؽ المحددة في الممحق المرفق  4ات الترشح النصوص عمييا في المادة تودع ممف :05 ادةــمــال
 بيذا القرار.

 يسمـ لممترشح وصل ايداع الذي يعد بمثابة استدعاء.
 يرفض كل ممف ترشح ال يستوفي الشروط القانونية او قدـ خارج االجاؿ المحددة.

 تاريخ االعالف عف فتح المسابقة. يوما، مف (15)تختـ التسجيالت بعد خمسة عشرة 
 يسجل المترشحوف في سجل الترشيحات الذي يتضمف البيانات االتية: :06ادة ــمــال

 رقـ وتاريخ التسجيل -
 لقب واسـ المترشح، -
 تاريخ الميالد.-

ـ يتولى رئيس لجنة اختتاـ عممية التسجيل، و يؤشر بذلؾ في سجل الترشيحات مع تحديدتاريخ وساعة اختتا
 التسجيالت وعدد المترشحيف المسجميف.

تنشأ عمى مستوى كميات الحقوؽ المنصوص عمييا في الممحق المرفق بيذا القرار، لجنة مسابقة،  :07ادة ـــمــال
 تتشكل مف:

 عميد الكمية او ممثمو، رئيسا، -
 دائميف مف الكمية، حائزيف عمى دكتوراه، يعينيـ عميد الكمية، (2)استاذيف  -
 ليما رتبة رئيس غرفة بالمجمس، يعينيما رئيسا المجمس القضائي لموقع كمية الحقوؽ المعنية، (2)ييف قاض -
 ، يعينيما نقيب منظمة المحاميف لموقع كمية الحقوؽ المعنية.(2)محاميف  -

 تتولى لجنة المسابقة، ما يأتي: :8ادة ــمــال
 فحص ممف الترشح، -
 خاذ التدابير الالزمة لذلؾ،السير عمى حسف سير المسابقة وات -
 النيائية وا عداد قائمة المترشحيف المقبوليف، حسب المعدؿ المحصل عميو. التداوؿ بشاف النتائج -

 تتخذ قرارات لجنة المسابقة باألغمبية البسيطة ألعضائيا، وفي حالة تساوي االصوات يكوف صوت الرئيس مرجحا.
 دؿ، لجنة مركزية لممسابقة، تتولى:تنشأ عمى مستوى وزارة الع :09ادة ــمــال

 وضع وانتقاء مواضيع المسابقة، -
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 وضع التصحيح النموذجي، -
 الفصل في االشكاليات المعروضة عمييا مف قبل لجاف المسابقة لكميات الحقوؽ. -
 تحديد عالمة االقصاء مف االختبارات، -
 اعداد نظاـ المسابقة. -
 اعاله، مف: 9مسابقة المنصوص عمييا في المادة تتشكل المجنة المركزية لم :10المادة 
 ممثل وزير العدؿ، حافظ االختاـ، رئيسا، -
 ممثل وزير التعميـ العالي والبحث العممي، -
 البحث العممي،و دائميف لمحقوؽ، حائزيف عمى شيادة دكتوراه، يعينيما وزير التعميـ العالي  (2)استاذيف  -
 محاميف او ممثمو،رئيس االتحاد الوطني لمنظمات ال -
 محامي، يعينو رئيس االتحاد الوطني لمنظمات المحاميف. -

يعمف عف تاريخ ومركز إجراء المسابقة عف طريق الصحف وفي الموقع االلكتروني لوزارة العدؿ  :11ادة ــمــال
 ووزارة التعميـ العالي والبحث العممي.

إلى الكشف عف المعارؼ القانونية لممترشح مف خالؿ  تتضمف المسابقة اختبارات كتابية تيدؼ :12ادة ــمــال
 مواضيع عامة ومواضيع خاصة، حسب البرنامج المرفق بيذا القرار.

 تحدد مواد االختبارات ومدتيا والمعامل الخاص بكل مادة كما يمي : :13ادة ــمــال
 ،3و المنازعات االدارية  ساعتاف  المعامل أاالجراءات المدنية  -
 ،3و االجراءات الجزائية  ساعتاف  المعامل أعقوبات قانوف ال -
 .2القانوف المدني ساعتاف المعامل -

 .20إلى  0ينقط كل اختبار مف   
 9يخضع المترشحوف، تحت طائمة االقصاء، ال حكاـ نظاـ المسابقة المنصوص عميو في المادة  :14ادة ــمــال

 اعاله.
 مى حسف سير االختبارات ويقرر في كل المسائل العارضة التي قد تطرأ.يسير رئيس لجنة المسابقة ع:15ادة ــمــال
 تقييـ االختبارات بتصحيحيف، وتحسب عالمة المترشح بمعدؿ العالمتيف. :16ادة ــمــال

نقاط، وفي ىذه  (5)ويمكف المجوء إلى تصحيح ثالث في حالة التبايف بيف العالمتيف، المقدر بخمس 
 ح الثالث.الحالة تحسب عالمة التصحي

 .10/20يعد ناجحا كل مترشح تحصل عمى معدؿ يساوي أو يفوؽ  : 17ادة ــمــال
تعد لجنة المسابقة قائمة المترشحيف الناجحيف ومحضر المداوالت، ترسميا إلى وزير العدؿ، حافظ  :18ادة ــمــال

 أياـ مف انتياء تاريخ المداوالت. (10االختاـ في أجل أقصاه عشرة)
 تحدد قائمة المترشحيف الناجحيف بقرار لوزير العدؿ، حافظ االختاـ. :19ادة ــمــال

تنشر القائمة النيائية لمناجحيف في المسابقة في الموقع االلكتروني لوزارة العدؿ ووزارة التعميـ العالي 
 والبحث العممي وفي مراكز االمتحاف.
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جل آالتكويف، بعد تأكيد تسجيمو، حقو في النجاح، في يفقد كل مترشح نجح في المسابقة ولـ يمتحق ب :20ادة ــمــال
 شير مف تاريخ بداية التكويف.

 

 ينشر ىذا القرار في الجريدة الرسمية لمجميورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. :21ادة ــمــال
 

 2015مارس  12ي حرر بالجزائر ف                                                                        
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                       وزير العدل، حافظ االختام                        

 دمحم مباركي األستاذ                                         الطيب لوح                                  
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الممحق األول

 قائمة كميات الحقوق المعنية بإجراء مسابقة اإللتحاق بالتكوين لمحصول عمى
 شيادة الكفاءة المينية لمينة المحاماة

 

 ورقمة، -
 المسيمة، -
 ،2البميدة  -
 باتنة، -
 ،1قسنطينة  -
 بسكرة، -
 وىراف، -

 اس،سيدي بمعب -
 ،1الجزائر  -
 ،2سطيف  -
 تيزي وزو، -
 عنابة، -
 تممساف، -
 بجاية، -
 

 2الممحق 
 برنامج المسابقة

 

 القانون المدني: -1
 اإللتزامات، -
الحقوؽ العينية األصمية والحقوؽ  -

 العينية التبعية،
 المسؤولية المدنية. -

 اإلجراءات المدنية أو المنازعات اإلدارية: -2
 اإلجراءات المدنية: - أ

 التنظيـ القضائي، -
 لدعوى،ا -
 طرؽ الطعف العادية وغير العادية. -

 قانون العقوبات أو قانون اإلجراءات الجزائية: -3
 قانون العقوبات: - أ

 الجريمة، -
 العقوبة، -
 المسؤولية الجزائية. -

 قانون اإلجراءات الجزائية: - ب

 الدعوى العمومية، -
 حيات النيابة،صال -
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 المنازعات اإلدارية: - ب
 دعوى اإللغاء، -
 دعوى القضاء الكامل، -
 المسؤولية اإلدارية. -

 التحقيق القضائي. -

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يتضمن توقيف السيد سعيدية عبد الرحمان عن ،2015 مارس 17قرار وزاري مشترك مؤرخ في 
 رئيس مصمحة االنف واالذن والحنجرة وجراحة الوجو والرقبة بالمستشفى الجامعي بعنابة ميام

 

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

والمتضمف  ،2006يوليو سنة  15الموافق  1427نية عاـ جمادى الثا 19المؤرخ في  03-06بمقتضى االمر رقـ  -
 القانوف االساسي العاـ لموظيفة العمومية،

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

الذي  ،1996يناير سنة  17الموافق  1416اف عاـ رمض 7المؤرخ في  66-96بمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
صالح المستشفيات،  يحدد صالحيات وزير الصحة والسكاف وا 

 ،2008مايو سنة  3الموافق  1429ربيع الثاني عاـ  27المؤرخ في  129-08بمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 ،والمتضمف القانوف االساسي الخاص باألستاذ الباحث االستشفائي الجامعي

 ،2013يناير سنة  30الموافق  1435ربيع االوؿ عاـ  19المؤرخ في  77-13بمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،

بصفة رئيس مصمحة االنف السيد سعيدية عبد الرحمان المتضمف تعييف  بمقتضى القرار الوزاري المشترؾ -
 جرة وجراحة الوجو والرقبة بالمستشفى الجامعي بعنابة،واالذف والحن

 ،2015مارس  10بناء عمى تقرير المفتشة العامة لوزارة التعميـ العالي والبحث العممي المؤرخ في  -
 

 :ما يأتي ررانـــــــــقــــــــي
 

ذف والحنجرة وجراحة الوجو عف مياـ رئيس مصمحة االنف واال السيد سعيدية عبد الرحمانيوقف  :ادة االولىــمــال
 والرقبة بامستشفى الجامعي بعنابة.

 يكمف مدير الموارد البشرية بوزارة التعميـ العالي والبحث العممي ومدير الموارد البشرية بوزارة الصحة  :02ادة ــمــال
صالح المستشفيات كل فيما يخصو  بتنفيذ ىذا القرار. ،والسكاف وا 

 

 2015مارس  17حرر بالجزائر في                                                                             
صالح المستشفيات                            وزير التعميم العالي والبحث العممي                   وزير الصحة والسكان وا 

 عبد المالك بوضياف                                           دمحم مباركي                    األستاذ        
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 يتضمن توقيف السيد عطية رابح ،2015مارس  17قرار وزاري مشترك مؤرخ في 
 رئيس مصمحة جراحة العظام والرضوض بالمستشفى الجامعي بعنابة عن ميام

 

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

والمتضمف  ،2006يوليو سنة  15الموافق  1427جمادى الثانية عاـ  19المؤرخ في  03-06بمقتضى االمر رقـ  -
 القانوف االساسي العاـ لموظيفة العمومية،

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

الذي  ،1996يناير سنة  17الموافق  1416رمضاف عاـ  7المؤرخ في  66-96بمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
صالح المستشفيات،  يحدد صالحيات وزير الصحة والسكاف وا 

 ،2008مايو سنة  3الموافق  1429ربيع الثاني عاـ  27المؤرخ في  129-08بمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 ف االساسي الخاص باألستاذ الباحث االستشفائي الجامعي،والمتضمف القانو 

 ،2013يناير سنة  30الموافق  1435ربيع االوؿ عاـ  19المؤرخ في  77-13بمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،

بصفة رئيس مصمحة جراحة العظاـ  ة رابحالسيد عطيالمتضمف تعييف  بمقتضى القرار الوزاري المشترؾ -
 والرضوض بالمستشفى الجامعي بعنابة،

 ،2015مارس  10بناء عمى تقرير المفتشة العامة لوزارة التعميـ العالي والبحث العممي المؤرخ في  -
 

 :ما يأتي ررانـــــــقـــــــي
 

 

احة العظاـ والرضوض بالمستشفى الجامعي يوقف السيد عطية رابح عف مياـ رئيس مصمحة جر  :ادة االولىــمــال
 بعنابة.

يكمف مدير الموارد البشرية بوزارة التعميـ العالي والبحث العممي ومدير الموارد البشرية بوزارة  :02ادة ــــمــــال
صالح المستشفيات كل فيما يخصو  بتنفيذ ىذا القرار. ،الصحة والسكاف وا 

 

 2015مارس  17حرر بالجزائر في                                                                              
صالح المستشفيات                                       وزير التعميم العالي والبحث العممي       وزيرالصحة والسكان وا 

 عبد المالك بوضياف                                   دمحم مباركي                       األستاذ            
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 يتضمن إنشاء المجنة القطاعية ،2015مارس  25 الموافققرار وزاري مشترك مؤرخ في 
 لممارسة الوصاية التربوية عمى المدرسة العميا لمضمان االجتماعي التابعة

 تنظيميا وعممياو االجتماعي وتشكيميا والضمان لوزارة العمل والتشغيل 
 

 البحث العممي،التعميم العالي و  إن وزير
 التشغيل والضمان االجتماعي،ووزير العمل و 

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

المتعمق و  ،1983مايو سنة  28الموافق  1403باف عاـ شع 15 المؤرخ في 363-83بمقتضى المرسوـ رقـ  -
 بممارسة الوصاية التربوية عمى مؤسسات التكويف العالي،

والمتضمف  ،2014مايوسنة  5الموافق  1435رجب عاـ  5المؤرخ في  154-14بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -
 تعييف اعضاء الحكومة،

 ،2005ديسمبر سنة  29الموافق  1426ذو القعدة عاـ  27رخ في المؤ  500-05بمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 ،والمحدد لمياـ المدرسة خارج الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا

 ،2008أبريل سنة  15الموافق  1429ربيع الثاني عاـ  9المؤرخ في  124-08بمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ -
 ل والضماف االجتماعي،الذي يحدد صالحيات وزير العمل والتشغي

 ،2012الموافق أوؿ أبريل سنة  1433عاـ  جمادى األولى9المؤرخ في  158-12بمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 والمتضمف إنشاء المدرسة العميا لمضماف االجتماعي وتنظيميا وسيرىا،

 ،2013يناير سنة  30افق المو  1434ربيع االوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13المرسوـ التنفيذي رقـ  بمقتضى -
 .الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي

 

 :ما يأتي ررانــقــي
 

 1403شعباف عاـ  15المؤرخ في  363-83 مف المرسوـ رقـ 6و 4تطبيقا الحكاـ المادتيف  :ادة االولىــمــال
إنشاء المجنة القطاعية لممارسة والمذكور اعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى  1983مايو سنة  28الموافق 

الوصاية التربوية عمى المدرسة العميا لمضماف االجتماعي التابعة لوزارة العمل والتشغيل والضماف 
 االجتماعي وتشكيميا وتنظيميا وعمميا. 

 في صمب النص "المجنة".دعى وت
 تتكوف المجنة مف االعضاء االتي ذكرىـ: :02ادة ــمــال

 عميم العالي والبحث العممي:بعنوان وزارة الت -
 أو ممثمو، رئيسا ، المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف -
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 مدير الدراسات القانونية واالرشيف أوممثمو، -
 مدير الموارد البشرية أوممثمو، -

 بعنوان وزارة العمل والتشغيل والضمان االجتماعي: -
 المدير العاـ لمضماف االجتماعي أو ممثمو، -
 دير التشريع وتنظيـ الضماف االجتماعي والتعاضدية االجتماعية أو ممثمو،م -
 مدير المدرسة العميا لمضماف االجتماعي. -

 يمكف لمجنة أف تستعيف بكل شخص يمكنو أف يساعدىا.    
 خالؿ السنة الجامعية: (02)تجتمع المجنة في دورة عادية مرتيف  :03ة ادــمــال

 ية لتحضير وتنظيـ الدخوؿ الجامعي،في بداية السنة الجامع -
 في نياية السنة الجامعية لتقييـ التعميـ ونشاطات السنة. -

المدير العاـ لمضماف  ويمكنيا أف تجتمع في دورة غير عادية بناء عمى استدعاء مف رئيسيا أو بطمب مف
 ي.االجتماعي لوزارة العمل والتشغيل والضماف االجتماع

 ديرية العامة لمضماف االجتماعي لوزارة العمل والتشغيل والضماف االجتماعي أمانة المجنة.تضمف الم :04ادة ــمــال
 تاريخ ومكاف وجدوؿ أعماؿ كل اجتماع. يحدد رئيس المجنة، :05ادة ــمــــال

يوما عمى االقل مف  (15)يرسل االستدعاءات مرفقة بجدوؿ االعماؿ إلى أعضاء المجنة قبل خمسة عشر 
 ماع.يخ كل اجتتار 

 أياـ. (08)ويمكف تقميص ىذا االجل بالنسبة لمدورات غير العادية دوف أف يقل عف ثمانية 
تدوف مداوالت المجنة في محاضر وتسجل في سجل خاص يرقمو ويؤشر عميو ويوقعو الرئيس  :06ادة ــمــال

 وأعضاء المجنة.
ير التعميـ العالي والبحث يوما التي تمي عقد االجتماع إلى وز  15يرسل المحضر خالؿ خمسة عشر 

 العممي ووزير العمل والتشغيل والضماف االجتماعي.
 نشر ىذا القرار في الجريدة الرسمية لمجميورية الجزائري الديمقراطية الشعبية.ي :07ادة ـمــــــال

 

 2015مارس  25زائر في حرر بالج                                                                                  
 وزير العمل والتشغيل والضمان االجتماعي                                          وزير التعميم العالي والبحث العممي       
 دمحم الغازي                                                                      دمحم مباركي   األستاذ          
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 يتضمن إعالن ،2015مارس  30قرار وزاري مشترك مؤرخ في 
 نتائج مسابقة توظيف أساتذة مساعدين إستشفائيين جامعيين

 

 ،إن وزير التعميم العالي والبحث العممي
صالح المستشفياتو   ،وزير الصحة والسكان وا 
 ،المدير العام لموظيفة العمومية واإلصالح اإلداري و 
 المتضمفو  ،2006يوليو سنة  15الموافق  1427جمادى الثانية عاـ  19المؤرخ في  03-06بمقتضى األمر رقـ  -

 القانوف األساسي العاـ لموظيفة العمومية، 
 يتعمق بتحرير ،1966يونيو سنة  02الموافق  1386صفر عاـ  12المؤرخ في  145-66وبمقتضى المرسوـ رقـ  -

 المتمـ،و دي التي تيـ وضعية الموظفيف، المعدؿ ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفر 
 ،2014مػايو سنة  05الموافق  1435رجب عاـ  05المؤرخ في  154-14وبمقتضى المرسوـ الرئػاسي رقـ  -

 والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
 ،1995مػايو سنة  13الموافق  1415ذي الحجة عاـ  13المؤرخ في  132-95وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 المتعمق بإحداث نشرات رسمية لممؤسسات واإلدارات العمومية،  
، 2008مايو سنة  03الموافق  1429ربيع الثاني عاـ  27المؤرخ في  129-08وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ   -

 المتضمف القانوف األساسي الخاص باألستاذ الباحث االستشفائي الجامعي،
الذي يحدد كيفيات تنظيـ مسابقات االلتحاؽ  ،2009نوفمبر سنة  19شترؾ المؤرخ في وبمقتضى القرار الوزاري الم -

 برتب أستاذ مساعد استشفائي جامعي، أستاذ محاضر استشفائي جامعي قسـ "أ" وأستاذ استشفائي جامعي وسيرىا،
س االختبارات مف المتضمف فتح مسػابقة عمى أسا ،2014أوت  06المؤرخ في  731القرار الوزاري رقـ بمقتضى و  -

 ،المعدؿ والمتمـ ،أجل االلتحاؽ برتبة أستاذ مساعد استشفائي جامعي
 تشكيمة لجاف تقييـ المترشحيفالذي يحدد  ،2014ديسمبر  01المؤرخ في  1141بمقتضى القرار الوزاري رقـ و  -

 ،المعدؿ والمتمـ ،لمسابقة توظيف أساتذة مساعديف إستشفائييف جامعييف
المتضمف المصادقة عمى اإلختيار و  ،2015مارس  25ر اجتماع المجنة الوزارية المشتركة بتاريخ بناء عمى محضو -

 .  1بكمية الطب لجامعة الجزائر 2015مارس  12و 10،11، 09العمني لممترشحيف المنظـ أياـ 
 :ما يأتي ررون ــــقــــــي

 

في مسابقة توظيف  لممحقة بيذا القرار ناجحيفيعمف المترشحوف المذكورة أسماؤىـ في القوائـ ا:  المادة األولى
 أساتذة مسػاعديف إستشفػائييف جامعييف ويعينوف في المناصب المفتوحة.  

 لبشرية بوزارة الصحةا د: يكمف مدير الموارد البشرية بوزارة التعميـ العػالي والبحث العممي ومدير الموار 02المادة 
صالح المستشفيػات كل فيما يخ بتنفيذ ىذاالقرار الذي يسري مفعولػو ابتداء مف تػاريخ  ،صووالسكػاف وا 

 التوقيع عميو.
 2015مارس  30 حرر بالجزائر في                                                                                          
صالح المستشفيات وزير الصحة    وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                والسكان وا 

 دمحم مباركي األستاذ                                                          عبد المالك  بوضياف                       
 المدير العام                                                           

 لموظيفة العمومية واإلصالح اإلداري                                                 
 ب. بوشمال                                                            
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ANNEXE 
NOMS PRENOMS AFFECTATIONS 

ANATOMIE NORMALE : 
SI ALI Amel CHU  Oran 
BABA Assia CHU  Tlemcen 
SELLAM Nabahat EHU  Oran 
HAMADOUCHE Khaoula CHU  Sétif 
NEDJAM Amel CHU  Sétif 
CHEKROUN Faiza CHU  Tlemcen 
HAMADENE Amel CHU  Sétif 
BENDJELLOUL Maya CHU  Constantine 
BELGUEROUI Fouzia CHU  Batna 
ZINE Zoulikha CHU  Batna 
BENABDESSADOK Ali EPH  Mostaganem 
BOUREMADA Mourad CHU  Batna 
BENSALEM Hind CHU  Blida 
MIHOUB Nawel EPH  Mostaganem 

 

ANATOMIE PATHOLOGIQUE : 
CHILLA Dalia EHS  Douéra 
GROUSSEL Razika CPMC 
MOULAI ép KHELIF Nabila CHU  Blida 
NABI Hedia CHU  Beni-Messous 
KASSA Reda EHS  Douéra 
DEBABECHE Nadjiba EHS  Douéra 
DJAIT Djilali Santé Militaire 
OSMANI Saliha Santé Militaire 
KHELIFA Samia CHU  Blida 
FADDA Nawel CHU  Annaba 
HADJ HAMMOU Feriel CHU Blida  
MALOUM Nabila EHS  Douéra 
MOUSSAOUI Zahir CHU Blida 
OUEZZANI Manel EHS  Douéra 
ACHOUI Samira EHS  Douéra 
TIBOUK Abdelghani Santé Militaire 
BENAMIRA Imene CPMC 
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TOUAITIA Lamya CHU  Annaba 
GUERMI Mohamed CHU Blida 
MERAD Zakaria CHU  Sidi-Bel-Abbes 
GUECHI Rafika CAC  Sétif 
NAAMOUNI Rabia Yasmine Santé Militaire 
YAKER ép AMI MOUSSA Nawel Santé Militaire 
BRAHIMI Sekoura CHU  Tizi-Ouzou 
MEDJBER Nadia CHU Blida 
BAKI Souad CHU  Sidi-Bel-Abbes 
MESBAH Redouane CHU  Beni-Messous 
SADAR Fatma-Zohra CHU  Mustapha  
GOUASMIA Adel Santé Militaire 
TOUISI Wassila CHU  Mustapha  
KOUT Mounir CHU  Constantine 
TAGZOUT Ghania Santé Militaire 
ASSAS Salah Santé Militaire 
ZAMMOUCHI Asma CHU Blida  (Sce. Med Légale) 
NAAMOUNE Amina CAC  Sétif 
BOULDJENIB Faiza CHU  Constantine 
ESSELMA Fatima CHU  Oran 
BOUZIDI Meriem CHU  Bab-El-Oued 
ZEKRI Hassiba EHS  DAKSI Constantine  
NAMANE Fatma CHU  Béjaïa 
BAHA Abdelkrim CHU  Béjaïa 
GUERFI Siham CHU  Batna 
MOUDIR Meriem Santé Militaire 
RAMDANI Sihem Santé Militaire 

 

ANESTHESIE REANIMATION : 
BENGUEDDACH Amel Santé Militaire 
ATBA Mohamed Lamine Santé Militaire 
BENYOUCEF Amina Santé Militaire 

FAID Lilia CHU  Beni-Messous (Sce.Réanimation 
Médicale) 

BENHOCINE Yacine CHU  Tizi-Ouzou 
BOUHALLAS Nadjat CPMC 
MESSAOUDENE Youcef Santé Militaire 
HAMMOUNI Fairouz CHU  Mustapha (UMC) 
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BOUCHAMA Fatima Souhila EHS  Canastel Oran 
MADOUI Mounir CHU Sétif 
AISSAOUI Yamina Santé Militaire 
HAMMA Naouel Fairouz CHU  Constantine 
LADJOUZE Amal EPH  Belfort (Sce. Gynéco) 
GHEBACHE Bachira EPH  Kouba 
BELLOULOU Mohamed Amine Santé Militaire 
HABCHI Kamelia Santé Militaire 
FERD Kamal CHU  Tizi-Ouzou 
DAHMOUCHE Fazia Santé Militaire 
BOUAOUINA Fateh Santé Militaire 
BOUMELIK Reda CHU  Sidi-Bel-Abbes  (UMC) 
ANANI Abdelkader Santé Militaire 
IBRI Farida CHU  Mustapha  (UMC)  
BEHNAS Linda Santé Militaire 
ALGHAZALI Ahlam EHS Dr. MAOUCHE ex.CNMS 
METALI Amel EHS Dr. MAOUCHE ex.CNMS 
GUEDOUCHE Sabiha EHS  Ait-Idir (Sce. Neuro-Chirurgie)   
BOUDJEMA Naziha CHU Annaba (Sce. Réanimation Médicale) 
BENABBAS Afaf CHU  Constantine 
RACHED Souad CHU Oran Sce "B" 

OUALI Mourad CHU Beni-Messous  (Sce.Réanimation 
Médicale) 

SASSI Taoufik CHU Batna 
LACHI Djida CPMC 
DJEGHRI Hanane CHU  Constantine 
EDWAN Asma Santé Militaire 
MENASRI Sami CHU Batna 
LEKOUAGHET Mehdi CHU Béni-Messous (Sce. Gynécologie) 
SAADOU Jihen CHU Annaba (Sce. Réanimation Médicale) 

OUCHERIF Samia CHU Bab-El-Oued (Sce.Réanimation 
Médicale) 

GUEDAOURA Sana CHU ORAN EHS NOUAR Fadéla 
(Sce.Gynéco) 

BENCHENINE Ali CAC Sétif 
FARES Merouane Santé Militaire 
LADDI Salima Santé Militaire 
BOUDAHDIR Adel CHU Blida   (UMC) 

GUETTECHE Choubeila CHU Constantine (Sce. Réanimation 
Médicale) 
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HASSANE Samira Santé Militaire 
LAMROUS Amine CHU  Mustapha (Chirurgie Générale Sce. "A") 

HADBI Mohamed CHU  Bab-El-Oued (Sce. Anesthésie-
réanimation) 

KHIAR Said CHU  Béjaïa 
LOUAIL Meriem CHU  Oran (UMC) 
FILALI Wahiba EPH  Bologhine 
AOUNE Fadela EPH  Mostaganem (Sce. Chirurgie Générale) 
BENSAFIR Salim EHU  Oran (Sce. Anesthésie Réanimation)    
BOUBARKA Othmane EHU  Oran (Sce. Anesthésie Réanimation) 
FERHAT Slimane EPH  Laghouat 
MERAZGA Habib CHU  Sétif 
BEDJAOUIA Nadia CHU  Béjaïa 
ABBOURA Safia CHU  Bab-El-Oued  (UMC) 
AMROUN Lynda EPH  Bologhine 
SAIM Ferial EHS  Zemirli 
TAIBI Rachida CHU Oran (Réanimation Pédiatrique) 
GOUADJELIA Zouheyr CHU  Constantine 
TAIBI Farida CHU  Béjaïa 
CHATER Fahed CHU  Blida   (UMC) 
KHATIR Samira CHU Tlemcen 
MIADI Imed CHU  Constantine 
REBAHI Fayçal CHU  Constantine 

BELLAHDID Saliha CHU Mustapha (Sce.Réanimation 
Polyvalente) 

HEMAMID Habiba CHU Sétif 
TAREK Samia CHU Béjaia 

MAHSAS Zoubida CHU Mustapha (Sce.Réanimation 
Polyvalente) 

CHIBANE  Ahmed Ismail Malik CHU Blida    (Sce. Gynécologie) 
CHERIFI Abdelhadi EHS  Zemirli 
BOUGUERRA Karima EHS  ERRIADH Constantine 
SABER Abdallah EPH  Mostaganem (Sce. Chirurgie Générale) 
LAKSARI Malika CHU  Sidi-Bel-Abbes   (UMC) 
DEBBAR Brahim Santé Militaire 
LAOUAMRI Okba CHU Sétif 
AMAOUCHE Younes Santé Militaire 
MIHOUB Nadjette CHU Blida    (UMC) 
BAGTACHE Samira EHS  Mohamed Abderrahmani 
BENANI Karim CHU Blida    (UMC) 
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YOUSFI Safia CHU Oran    (Sce "B") 
BENSEFIA Boutouchent Santé Militaire 
TOUHAMI Fatima Zohra EHU Oran (Sce. Anesthésie Réanimation) 
GHELLAI Faiza CHU Blida     (UMC) 
KORAICHI Mohamed Fadel CHU  Constantine 
FOUIAL Hichem CHU Blida     (UMC) 
SOUFI Djamel Santé Militaire 
HEDIBEL Hassiba EPH  SIDI-GHILES 
GUEZZEN Riad Lamine EHS  Canastel Oran 
BENZEGANE Said EPH  SIDI-GHILES 
ZEMOULI Hanene EHS  ERRIADH Constantine 
MESSAAD Mourad CHU  Sidi-Bel-Abbes    (UMC) 
NECHAK Bahima CHU Blida (Sce. Gynécologie) 
BENATTOU M'Hamed CHU Blida (Sce. Gynécologie) 
BOUDJENAH Farid CHU  Béjaïa 
GHEBRIOU Assia EPH  SIDI-GHILES 
BOUDOUH Naoual CAC Sétif 
ZERHOUNI Amel EHS  Canastel Oran 
HARB Lamia Bachira Santé Militaire 
EZZINE Chahrazed EHU Oran  (Sce. Anesthésie Réanimation)     
BOUAZZA Morseli Santé Militaire 
MEZIANE Amel CHU Blida (Sce. Gynécologie) 
ISSAD Lamara Santé Militaire 
BOUADJAJ Samir CHU  Sidi-Bel-Abbes (UMC) 
BOUAYED Nassim EPH  SIDI-GHILES 
CHIBANE Abdelaziz CHU Sétif 
MANSOUR Daouia Sarah EHU Oran (Sce. Réanimation Médicale)    
GUEDOUAR Dalila EPH SIDI-GHILES 
BOUCHERIT Arselane EHU Oran (Sce. Anesthésie Réanimation)   
BENABDI Saliha EHS  Canastel Oran 
BOUFAS Fethi EPH  Mostaganem (Sce. Chirurgie Générale) 
CHAIB Nassima CHU  Oran (Sce.Réanimation Pédiatrique)      
KHELLAF Daoudi CHU Sétif 

KARA MOSTEFA Rafik CHU Constantine (Sce. Anesthésie 
Réanimation) 

SOUFI Smaine Santé Militaire 
FERKANE Abdelouhab CHU Béjaia 
ABDESSAMED Raouf Santé Militaire 
SALMI Salim CHU Constantine (Sce. Réanimation Médicale) 
GUESSOUM Ahmed CHU Sétif 
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DJENNANE Chakib Santé Militaire 
HALIT Amirouche CHU Sétif 
BOUDRA Sofiane CHU Constantine (Sce. Urgences Médicales) 
TAHRAOUI Zoulikha CHU Sétif 
BOUHOUF Atef Santé Militaire 
      
BIOCHIMIE :     
GOURI Adel CHU  Annaba 
ALI Said CHU  Mustapha  
FERGANI Imene CHU  Constantine 
GUELLA Mohamed Djaoued EHU  Oran 
MEZHOUD Ines CHU  Batna 
SOBHI Nacer Santé Militaire 
ZELLAGUI Abdelmalik CHU  Sétif 
BENNOUAR Salam CHU  Blida (Laboratoire central) 
GHOUALI Meriem Amina CPMC (Laboratoire d'Hormonologie) 
GUENDA Nadia CHU  Bab-El-Oued 
LAHOUEL Fatma Zohra CHU  Oran 
BENGHAZEL Hichem CHU  Batna 
BELKAID Nawal CHU  Tizi-Ouzou 
GAGI Nadia EPH Birtraria 
MERZOUKI Amel CHU  Sétif 
BENGHLIA Abderazak Santé Militaire 
KASSOUL Asma EPH  Kouba 
MORSLI Moufida CHU  Beni-Messous 
DEROUICHE Wassila EPH  Mostaganem (Laboratoire central) 
DJEDDI Manel CHU  Annaba 
TENIOU Ouahiba CHU  Sétif 
LAMRI Mohamed Amine CHU  Beni-Messous 
TOUDERT Kahina CHU  Sidi-Bel-Abbes 
BESBES Assia EPH  Mostaganem (Laboratoire central) 
OUABBOU Zakia EHS  El-Kettar 
ZIDOUR Nabil Mehdi CHU  Sidi-Bel-Abbes 
KIHEL Ibtissem CHU  Sidi-Bel-Abbes 
FRIK Sakina CHU  Sétif 
BOURAHLA Hafida EPH  Mostaganem (Laboratoire central) 
CHOUAKRI Amel CHU Sétif 
HOUARI Sawssen CAC Sétif (Laboratoire central) 
ZEGGARI Soumia CHU  Sétif 
ZAITER Thamer CHU  Batna 



   5102 أفريل(-الجزء الثاني )مارس-السداسي األولالنشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي                          28

 

KENDRI Sara CHU  Sétif 
FERAGA Esma CHU  Annaba 
DAMERDJI Leila CHU  Sidi-Bel-Abbes 
MOUSSAOUI Sarah Santé Militaire 
MEKROUD Imen CAC  Sétif (Laboratoire central)    
BOUZERARA Amina CHU  Tizi-Ouzou 
ABDELAZIZ Asma CHU  Annaba 
BOUTALEB Ahmed Tayeb CHU  Béjaïa 

   BIOPHYSIQUE  :   
SADOUKI Amina Labo-fac-med Alger 
HIMEUR Mohamed Amine Labo-fac-med Alger 
ZIANE Amel CHU  Sidi-Bel-Abbes 
LAKHAL Safia CHU  Sidi-Bel-Abbes 
REGGABI  Feriel Labo-fac-med Blida 
BOUCHENTOUF Fouzia CHU  Sidi-Bel-Abbes 
BENKARA Hadj-Faycal EPH  Mostaganem 
BENGHEZAL Islam Labo-fac-med Blida 
BENAOUDA Mohamed  CHU  Tlemcen 
MACHOU Moudjillali CHU  Sidi-Bel-Abbes 
HAMZAOUI Amira-Selma EPH  Mostaganem 
AIT-MANSOUR Nisrine CHU  Béjaïa 

   BIOLOGIE  CLINIQUE :   
AMIRAT Kahina CHU  Tizi-Ouzou 
      
BOTANIQUE  MEDICALE :   
CHERIF Nassima CHU  Tlemcen 
BOUKACHABIA Razika CHU  Annaba 
FERHAT HAMIDA  Asmaa Labo-fac-med Alger 

   CARDIOLOGIE : 
 AHNIA Samir EHS Dr. MAOUCHE  ex.CNMS 

BOUKERCHE Farouk CHU  Oran 
BENNOUR Farid CHU  Béjaïa 
OUABDESSELAM Souhila CHU  Mustapha (Sce. Cardio "A2")  
BOUMEDIEN Tarek CHU  Mustapha (Sce. Cardio "A1")  
RHOUATI Adel CHU  Constantine 
BENAMARA Saida CHU  Beni-Messous 
AZZOUZ Abdelmalek CHU  Mustapha  (Sce. Cardio "A2")  
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MERGHIT Rachid Santé Militaire 
TAYEB Djilali EHU  Oran 
AIT-ALI Madjid CHU  Beni-Messous 
AIT-SAID Malika CHU  Tizi-Ouzou 
BOUKHELOUA Mourad CHU  Hussein-Dey 
MOKRAB Tarik CHU  Tizi-Ouzou 
BELHADI Chamseddine Santé Militaire 
YAGOUBI Ainouna Santé Militaire 
BOUKERBOUA Ghoulam CHU  Annaba 
DAMMENE DEBBIH Nadia CHU  Blida 
ZAIMI Imen CHU  Annaba 
AOUISSI Mohamed Oualid CHU  Annaba 
ALLAL Karima Santé Militaire 
GHALMI Abdellah Santé Militaire 
DAIF Mohamed Santé Militaire 
GUENFOUD Fatima-Zohra CHU  Sidi-Bel-Abbes 
ZIANE-CHERIF  Afifa EPH  Mostaganem (Sce. Médecine Interne) 
BELHACHEMI Fouad CHU  Tlemcen 
DJERMANE Dalila EHS  Mohamed Abderrahmani 
FOUDAD Hocine Santé Militaire 
MOUSSAOUI Fethi CHU  Tlemcen 
BENNADJI Youcef CHU  Mustapha (Sce. Cardio "A1")  
LOUNES Mohamed Sofiane Santé Militaire 
MANSERI Djilali Santé Militaire 
HADDAD Assia CHU  Hussein-Dey 
RAMI Nadia CHU  Blida 
AMARI Mohamed Santé Militaire 
MATENE Abderrahmane CHU  Blida 
AMIRAT Hakima EHS  Douéra (Sce. Médecine Interne)  
BELARBI Fatima EPH  Mostaganem (Sce. Médecine Interne) 
BOULAAM Hacene Santé Militaire 
REDJIMI Nassim EHS  Douéra (Sce. Médecine Interne)  
KERROUCHE Mohamed EHU  Oran 
BOUTAMRA Habib CHU  Oran 
NEMMAR Nabil CHU  Blida 
BOULFOUL Hichem Santé Militaire 
BENDJABBOUR Rachid Santé Militaire 
   CHIRURGIE GENERALE : 
TIDJANE Anisse EHU Oran (Sce. Hépatobiliaire) 
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HADDADI Said Santé Militaire 
MOHAMMED Riad Mokhtar EPH Mostaganem 
KHALFALLAH Reda CHU Mustapha (Sce "A") 
BENAMARA Fouad CHU Tlemcen (Sce "A") 

BOUCHAIR Zoheir CHU Constantine (Urgences 
Chirurgicales) 

BOUDIAF Zaki CPMC    (Sce "A") 
ZATIR Sofiane Santé Militaire 
REMINI Anouar EHU  Oran (Sce. Chirurgie Générale) 
BENSETTI-HOUARI Amina Karima CHU  Oran  CCA 
DAHDOUH Rafik CHU  Mustapha  (Sce "A") 
CHENTOUF Fatiha CPMC (Sce "B") 
MAMOUNI Sarah CHU  Oran  Clinique Aît-Idir Ali 
DJELALI Nabil CPMC (Sce "C") 
OUKRINE Hind CPMC  (Sce "C") 
BENSLIMANE Aïssa EHU  Oran (Sce. Chirurgie Générale) 
AMOURA Mohand Ouahmed CHU  Beni-Messous 
LEBOUKH Miloud Santé Militaire 
BAAZIZI Mohamed Nazim CHU  Mustapha   (Sce "B") 
KRIM Malika CPMC  (Sce "B") 
BATOUL Abdelkrim Santé Militaire 
OUARET Djamel CHU  Mustapha  (Sce "B") 
FANDI Bassim CHU  Tlemcen (Sce "B") 
KAHOUADJI Dalila EHS  Djillali RAHMOUNI 
HADJ LAZIB Mohammed EPH  Rouiba 
BICHA Sofia CHU  Constantine  (Sce "B") 
BELKHERCHI Salim CHU  Béjaïa 
BOURAS Ahmed Fouad CHU  Bab-El-Oued 
KACI Hamid CHU  Bab-El-Oued 
BOURAHLA Nabil EPH  Rouiba 
AMMARI Smail EPH  Ain-Taya 
BENAOUM  Senouci Mohamed El Amine EHU  Oran (Sce. Chirurgie Générale)  
NACEREDDINE Yacine CAC Sétif (Chirurgie Carcinologique) 
BENNABI Kamal EHS  Zemirli 
TERNIFI Ahmed Zin-El-Abidine EPH  Mostaganem 
BENYEKHLEF Meliani Santé Militaire 
BAHRI Lemya CHU  Constantine  (Sce "B") 
KHIALI Reda EPH  Ain-Taya 
BENAZZA Ali CHU Batna 
BOUZIDA Meriem CHU Blida 
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BOUSSAFSAF Sihem CAC Sétif (Chirurgie Carcinologique)  
CHIBANE Aïssam EHS  Zemirli 
BENLALDJ Abderrahim EPH  Mostaganem 
MESSAOUDI Sarah CHU Blida 
EL MOKRETAR Faouzi CHU  Béjaïa 
KADJAM Ouahiba CHU  Oran  CCA 
LOUNICI Samir Santé Militaire 
DJILLI Zineddine CHU  Annaba  
HACHLAF Razika CHU  Béjaïa 
MAHMOUDI Youcef CHU  Béjaïa 
BOUKRISSA Merouane CHU  Oran     (UMC) 
BOUTEKDJIRET Ihsene Hatem CAC Batna 
TRACHE-IDER Soraya Nardjes CHU  Sidi-Bel-Abbes   (UMC) 
BENMRAH Nabil CHU  Sidi-Bel-Abbes   (UMC) 
BOUZITOUNA Redha EH  DIDOUCHE Mourad Constantine  
GUERGOURI Chahinez CHU  Sétif   
BELKHERRAZ Laid Santé Militaire 
ROUAINIA Bouchra CHU  Annaba 
BRAHIMI Mourad CAC Batna 
BENMOUFFOK Ali CHU  Béjaïa 
AIT-HAMADOUCHE Samir CHU  Béjaïa 
LADDADA Abdelghafour CHU  Sétif   
KORDJANI Zakia CAC Batna 
MESSAÏ Wafa Hania CHU  Sétif   
BOUBIDI Mohamed Tahar Santé Militaire 
CHADLI Mohammed CHU  Sidi-Bel-Abbes   (UMC) 
BAKHTI Farouk CHU  Sétif      (UMC) 
LAHCENE Abdelghani CHU  Sétif      (UMC) 
SAHRAOUI Said Santé Militaire 
KHELAFI Ladjal Santé Militaire 
BENTOUHAMI Hanane CHU Batna 
BENDIB Hani CHU Batna 
GHEMIT Rachid CHU  Sidi-Bel-Abbes    (UMC) 
KHIATI Nadjia CHU Annaba 
DOUMANI Amira EH  DIDOUCHE Mourad Constantine  
BERRI Toufik EPH  Bechar 
TAGZOUT Noureddine Santé Militaire 
TADJER Samia EPH  Laghouat 
GADDA Mounir Santé Militaire 
NOUICER Adib EPH  Ouargla 
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BELAOUDMOU Saber CHU Annaba (Urgences Chirurgicales) 
BOUZOUAGH Rabah CHU Annaba (Urgences Chirurgicales) 
BOUREGBA Nadjet Santé Militaire 
SOUALMIA Farid Santé Militaire 
BEREKSI-REGUIG Mohamed Samir Santé Militaire 
BABA Ali Santé Militaire 
BENSIALI Mohamed Santé Militaire 
 
   

CHIRURGIE  PLASTIQUE : 
SIBOUS Nabil Santé Militaire 
BOUACHE Yacine Santé Militaire 
JOUCDAR Moncef EHS  Douéra 
BENHASSAÏNE Rachida CHU Oran 
ABIDI Fadhila CHU Oran 
ABDELAOUI Ahlem Santé Militaire 
ALLAOUA Fateh Santé Militaire 

   CHIRURGIE  CARDIAQUE : 
BOUREZAK Rym EHS  Mohamed Abderrahmani 
SAIL Rabea EHS Dr. MAOUCHE ex.CNMS 
AOUICHE Mourad EHS  Mohamed Abderrahmani 
KOUTCHOUKALI Raida Ahlem EHS  ERRIADH Constantine 
KERMAL Hayat CHU  Mustapha  
DJILALI SAÏAH  Redha EHU  Oran 
BOUCHENAFA Sami EHU  Oran 
LARABI Youcef EHU  Oran 
CHIHAT Nassima EHS Dr. MAOUCHE ex.CNMS 
BOUKLI HACENE  Ahmed Zaki  EHS  ERRIADH Constantine 
GOUASMIA Fethi Santé Militaire 
SAYAH Tewfik Santé Militaire 
SAYAH Zahir Santé Militaire 
MAHI Abdelkader Santé Militaire 

   CHIRURGIE  VASCULAIRE : 
BENMAMAR Moussa EHU  Oran 
BOUDIA Youcef EHU  Oran 
BENAZI Ahmed EHU  Oran 
YAHIAOUI Salim EHS Dr. MAOUCHE ex.CNMS 

   CHIRURGIE  THORACIQUE : 
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HALLAB Meriem EHU  Oran 
GHEBOULI Khalil CHU  Constantine 
HENNI Mourad CHU  Oran 
BOUSSENSLA Seifeddine CHU  Mustapha  
BOUSSAFSAF Achour EHU  Oran 
DJELLOUT Mokhtar CHU  Oran 
DEHAL Sihem CHU  Bab-El-Oued 
BENDRAOUA Lotfi EHU  Oran 
BOUDIA Amel EHU  Oran 
MAKHBOUCHE Tarek CHU  Constantine 
MAHI Abdelmounaim CHU  Bab-El-Oued 

   CHIRURGIE MAXILLO FACIALE : 
CHACHOUA Zina EHS  Douéra 
HAMDAOUI Mourad EHS  Douéra 
KNATEF Hyam Santé Militaire 
BOURIHANE Abdennour Santé Militaire 
MIMOUNE Ahmed Mahdi CHU  Sétif 
ALI-ZIANE Abdelhakim Santé Militaire 
BARKOU Sid-Ali EPH  SIDI-GHILES 
SAADA Yasmine EHS  Douéra 
HAKEM Hadjer-Saliha EHS  Douéra 
BELLAZREG Lynda EPH  SIDI-GHILES 
GUIDOUM Adel Santé Militaire 
BENMANSOUR              Mustapha Chawki EHS  Les Brulés Alger 
IKHLEF Hania CHU  Béjaïa 
LEBKIRI Aissa CHU  Béjaïa 
BENZAOUI Jawed EHU  Oran 
REMICHI Mira CHU  Batna 
BEKADA Fatima-Zohra CHU  Sétif 

   CHIRURGIE ORTHOPEDIQUE : 
DHIAF Naima EHS  Douéra  (Sce "B") 
HACHELAF Karim EHS  Douéra  (Sce "A") 
OUMLERGUEB Zakaria CHU  Constantine  (Sce "B") 
AIT ALLAOUA Karim EHS  Ben-Aknoun 
ALLACHE Kaci Santé Militaire 
FORTAS Sofiane CHU  Batna 
RICHE Salim CHU  Batna 
ROUAG Nasreddine EHS  Zemirli 
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BEHAILLIL Tahar CHU  Annaba 
MAHCHOUCHE Sihem EHS  Zemirli 
MEHALLI Samira CHU  Sidi-Bel-Abbes 
RACHEK Azzedine EHU  Oran 
TOUALBI Ahmed Chahine CHU  Béjaïa 
MEKRI Abdelkader Mohamed EHU  Oran 
AMOURI Saadedine Hichem CHU  Béjaïa 
FARHI Radjah CHU  Constantine  (Sce "B") 
NEMOUCHI Faiçal CHU  Constantine  (Sce "B") 
KHOUAS Sid Amar CHU  Sidi-Bel-Abbes 
TEBANI Samir EHU  Oran 
ACHICHE Bilel EPH  Laghouat 
BOUCHEHAM Mohamed CHU  Constantine  (Sce "A") 
AHMANI Hassina CHU  Annaba 
HAMOU EL HADJ Mouloud Santé Militaire 
SELLAM Rafik Mohamed Santé Militaire 
NASSI Hicham CHU  Oran 
TOUATI Fouzia CHU  Annaba 
SEGHIR  Mokhtar Mohamed CHU  Sidi-Bel-Abbes 
MARREF Mohammed CHU  Annaba 
MOUFFOK Redouane CHU  Sidi-Bel-Abbes 
  
CHIRURGIE PEDIATRIQUE : 
BELALOUI Mohamed Ouidir EHS  Sidi-Mabrouk Constantine  
OTMANI Zohra EPH  Belfort 
LATRECHE Samir EHS  Mère/Enfant  El-Eulma 
MIMOUNE Malika CHU  Sétif 
BENZAOUI Reda CHU  Oran 
BOURENANE Haithem CHU  Batna 
BOUDAA Nadia CHU  Béjaïa 
LEZZAR Ines EHS  Mère/Enfant  El-Eulma 
AKKOUCHE Chakib CHU  Beni-Messous 
BOURAS Hynd EPH  Belfort 
OUADAH Yamina CHU  Sidi-Bel-Abbes 
HACHEMI Sihem CHU  Batna 
NIMOUR Meriem CHU  Sétif 
SEKHRI-ZEGGAR Ilyes Santé Militaire 
SI NACER Samira CHU  Sétif 
SEBIE Abdelghani Santé Militaire 
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BENSLIMANE Hammou EHS CANASTEL Oran (Sce.Chirurgie 
Urologique) 

ZAHAF Hamid Santé Militaire 
CHABANI Nassima CHU  Hussein-Dey 
BOURECHROUCHE Imane CHU  Béjaïa 
CHENANE Nadia CHU  Sétif 
BENALI Amine CHU Oran 
KERRIS Amira Norel Houda CHU  Annaba 
BENAKCHA Hasna EHS  Mère/Enfant  El-Eulma 
LAYADI Omar CHU  Annaba 
FERHI Soumaya EHS  Mère/Enfant  El-Eulma 
ALLOUNE Mohamed Santé Militaire 
MESSAI Tayeb Santé Militaire 
ATMANI Nourredine Santé Militaire 
FENAZI Abdelfetah Santé Militaire 
MEDDAH Habeddine Santé Militaire 
TCHEIR Khaled Santé Militaire 
SALAH Nabil Santé Militaire 
SEBAA Foudhil Santé Militaire 

   CHIRURGIE  UROLOGIQUE : 
CHOUAKRIA Abdelhalim CHU  Annaba 
MEDJBER Aissa Santé Militaire 
AZLI Mohsen Santé Militaire 
TALEB Salim EHU  Oran 
REZKALLAH Salem CHU  Bab-El-Oued 
YAHIAOUI Tarik CHU  Tizi-Ouzou 
BRAHMI Miloud Santé Militaire 
BEKKI Nassim Santé Militaire 
KACIMI Abderrahim Santé Militaire 
BAIT Reda Santé Militaire 
KERROUMI Slimane EHU  Oran 
TERKI Fathi CHU  Mustapha  
LANSARI Adil Djillali EHU  Oran 
HAÏAHEM Sina CHU  Annaba 
BEGHDOUS Ahmed CHU  Mustapha  
MENACER Fatiha EHS  DAKSI Constantine  
NECHICHE Farid Santé Militaire 
MAIZ Mahmoud Riad Hammadi Santé Militaire 
ALLOUCHE Abdelhamid Santé Militaire 



   5102 أفريل(-الجزء الثاني )مارس-السداسي األولالنشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي                          36

 

BOUKHARI Mohamed Amine CHU  Sidi-Bel-Abbes 
OUCHERIF Raouf EHS  DAKSI Constantine  
BOUHNIK Abdelhalim Santé Militaire 
OUBIBETTE Mustapha CHU  Sidi-Bel-Abbes 
BELARBI Mohamed Santé Militaire 
ALAMI Boubaker CHU  Sidi-Bel-Abbes 
OUANEZAR Chihab CHU  Oran 
OUDDANE Rafik CHU  Tlemcen 

   DERMATOLOGIE : 
HIMEUR Zouleykha CHU  Tlemcen 
AIT MOHAMMED Tassadite CHU  Bab-El-Oued 
ZEMOURI Fatma Zohra CHU  Bab-El-Oued 
KHELFAOUI Ahmed Santé Militaire 
BOUZERTIT Amina Santé Militaire 
CHALOULI Lamia Santé Militaire 
LALILI Lynda Santé Militaire 
SOUALHI Mokhtar Santé Militaire 
ZEBBAR Abdelkader Amir Santé Militaire 
AZOUAOU Mehdi CHU  Mustapha  
BRIKI Hayet CHU  Mustapha  
MEGHEZZI Jughurta Santé Militaire 
LALLOUCHI Taous CHU  Annaba 
BENAZZOUZ Maria CHU  Constantine 
MAHI Ilham CHU  Tlemcen 
GOZIM Salah Abdelbaki Santé Militaire 
SERIDI Ahcene Santé Militaire 
BOUAKAZ Abdelrachid Santé Militaire 
ZAIME Yassine Santé Militaire 
TAKHEROUBT Saliha CHU  Tizi-Ouzou 
KLOUCHE DJEDID Samiya Fatima EHU  Oran 
BENSALAH Abdelatif Santé Militaire 
LARROUM Chahinez CHU  Constantine 
MOKRANI Rachida Santé Militaire 
   
ENDOCRINOLOGIE-DIABETOLOGIE : 
IABBASSEN Malek Santé Militaire 
ZAIOUA Abdelhakim Santé Militaire 
HARBI Amina CHU  Annaba 
AMOKRANE Samia CPMC 
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AMAR SETTI Mokhtar Santé Militaire 
ARIBI Yamina Santé Militaire 
MOAD Rabah CHU  Mustapha  
TAAZIBT Akli Santé Militaire 
CHENAK Ilyes Santé Militaire 
CHEIKH Assya Santé Militaire 
MERAD Mohamed Samir CHU  Oran 
LONGO Redouane Santé Militaire 
BENGHANI Mohammed Mahieddine EHU  Oran 
HANNOUS Idris Santé Militaire 
ABDELKRIM Soumia Santé Militaire 
KHERRAB Hanane EPH  Bologhine 
DAHMANI Mahdi Santé Militaire 
KHELLAF Amina CHU  Beni-Messous 
SI YOUCEF Hafsa CHU  Bab-El-Oued (Sce. Endocrinologie) 
BAGHDALI Chahrazad CHU  Bab-El-Oued  (Sce. Endocrinologie) 
BOUDIAF Dia Eddine CHU  Bab-El-Oued (Sce. Endocrinologie) 
DJEKAOUA Redouane EPH  Mostaganem (Sce. Médecine Interne) 

   EPIDEMIOLOGIE : 
BENALDJIA Hanane CHU  Batna 
HANBA Mustapha Santé Militaire 
TALHI Randa CHU Oran (Labo-FAC-MEDECINE) 
LAKEHAL  Abdelhak CHU  Constantine 
BEICHI Faycal CHU  Batna 
GUERCHANI Mohamed Karim CHU  Mustapha  
BENBEKHTI Samira CHU  Tlemcen 
LAIB Zoheir Santé Militaire 
LYAZIDI Abdesalem CHU  Bab-El-Oued 
BOUMANSOUR          Naouel Fatima-Zohra EHU  Oran 
RAIAH Mourad CHU  Oran (Labo-FAC-MEDECINE) 
REZZOUG Souhaila CHU  Hussein-Dey 
BOUAMRA Abderrezak CHU  Blida 
LAOUSSATI Malha CHU  Béjaïa 
BELKADI Merzaka CHU  Mustapha  
REGAGBA Derbali CHU  Oran 
OUABDESSELAM Djamila CHU  Blida 
FERMAS Nafaa CHU  Sétif 
HALLI Nassera CHU  Tizi-Ouzou 
ZEDDAM Fatima CHU  Blida 



   5102 أفريل(-الجزء الثاني )مارس-السداسي األولالنشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي                          38

 

DERKAOUI Abderrahmane Boumediene CHU  Sétif 
ELKEBOUB Fatma Zohra Salima Amina CHU  Sétif 
MADHKOUR Issam CHU  Béjaïa 
HAMI Nouria Santé Militaire 
BOUAZIZ Hocine EPH  Ouargla 
ABDI Nora CHU  Annaba 
AOUIDANE  Souhila CHU  Annaba 

   GASTRO ENTEROLOGIE: 
ZMIRI Yassine CHU  Bab-El-Oued 
CHERIFI HALIMA EHU  Oran 
MEDDAH ABDELAZIZ Santé Militaire 
ZENNAKI  Mansouria CHU  Tlemcen 
AMALOU KHELLAF Santé Militaire 
BENAHMED LEILA EHU  Oran 
MERAH FATIMA EHU  Oran 
SAFIR AOUMRIA CHU  Oran 
DRIR Othmane CHU  Mustapha  (Hépathologie)    
ABDENNEBI  LAMIA  Santé Militaire 
MALAOUI Lyes CHU  Mustapha   
KERBOUCHE Rafik  CHU  Mustapha  (Hépathologie)    
ZAIR Youcef CHU  Mustapha   
OSMANE Radia CHU  Bab-El-Oued 
BELKAHLA Mohammed Reda CHU  Oran 
ABID Ahmed CHU  Beni-Messous 
KOUIHAL Wassila EPH  Bologhine 
BOUMENDJEL MUSTAPHA CHU Constantine (Sce. Hépatho-Gastro-Entérologie) 
BOUDENA Hacina CHU  Tizi-Ouzou 

BAHLOUL MOUNDER CHU Constantine (Sce. Hépatho-Gastro-
Entérologie) 

REHAMNIA ABDELKARIM Santé Militaire 
FERRIA ABDELLAH Santé Militaire 
BENBOUDIAF Nadjib Santé Militaire 
HELIS    CHADLI   Santé Militaire 
KECILI Nabil Santé Militaire 
CHETTAB Frida CHU Annaba 
ZIGHMI NAOUAL CHU  Sétif 
BELLOUL Myriem CHU  Béjaïa 
BOUSSOUIRA Yamina CHU  Béjaïa 
KHELIF Salim CHU  Batna 
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AFTIS  Saida CHU  Batna 
GHANDIR Ainad EPH  Laghouat (Sce. Médecine Interne) 
BENBETKA NASSIM Santé Militaire 
BOUKHRIS Taha EPH  Ouargla (Sce. Médecine Interne) 
SAADI Mourad CHU  Annaba 

   GYNECOLOGIE  OBSTETRIQUE : 
YAÏCI Mehenni CHU  Bab-El-Oued 
NEBBALI Samia CHU  Hussein-Dey 
GUELLATI Ouafa CHU  Annaba 
DJERABA Mejda CHU  Blida 
AIZEL Naïma CHU  Beni-Messous 
ZOUGARI Mohamed EPH  Zéralda 
BOUAHRICHE Kamel Santé Militaire 
AIT-MAMI Nabil Santé Militaire 
BAAHMED Lamia CHU  Bab-El-Oued 
GHERBI Bakhta Racha  EHU  Oran 
ACHOUR Zineb CHU  Béjaïa 
BELLALA Bilal Santé Militaire 
DJENDER Yasmine EPH  Ain-Taya 
NECHACHDA amel CHU  Blida 
BELLIK Samir EHS  Mère/Enfant (SEBIHI Tassadit T.ouzou) 
HADDOUCHE Leila CHU  Beni-Messous 
BELLOUZE  Boualem CHU  Béjaïa 
BOUCHENAFA Kenza EPH  Kouba 
ADJAB Sabrina Santé Militaire 
KOUAR Soumeya EPH  Kouba 
BOUIKNI Mounia EPH  Belfort 
LEMKEDDEM Yasmina EPH  Ain-Taya 
SKANDER Amira CHU  Oran 
DJOUDI Sabrina Santé Militaire 
SMATI Sahar Yasmine EPH  Zéralda 
ABIB Yasmina EPH  Belfort 
CHAIB-EDDOUR Hassina EPH  Bologhine 
BENZAGOUTA Khaoula EHS  EL-BOUNI Annaba 
BOUNAB Imane EPH  Bologhine 
HAFIANE Hilal Santé Militaire 
KEDJOUR Sarah EHS  Mère/Enfant (SEBIHI Tassadit T.ouzou) 
BEKROURA Mohamed EHS  NOUAR Fadela  Oran 
BOUHMAMA Loubna CHU  Tlemcen 



   5102 أفريل(-الجزء الثاني )مارس-السداسي األولالنشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي                          40

 

SADAT Nesrine CHU  Tizi-Ouzou 
HASNAOUI Ahmed CHU  Sidi-Bel-Abbes 
REMILI Ahmed EHS  NOUAR Fadela  Oran 
CHOUALI Leila EHS  Mère/Enfant  El-Eulma 
RABEHI Nadjet Santé Militaire 
MOHAMMED 
BELKEBIR 

Amina CHU  Béjaïa 

AZELI Samia CHU  Tizi-Ouzou 
BENMERZOUGA Meriem Leila CHU  Annaba 
HENNI Mohamed  Fouad EHU  Oran 
MOUCHID Naima EHU  Oran 
MAYOUCHE Amina Santé Militaire 
MESSAOUDi Meriem  EHS  Sidi-Mabrouk Constantine  
YANDJAH Faiçal Santé Militaire 
IDRES Thagrawla CHU  Béjaïa 
YAHIAOUI Naima Santé Militaire 
ABES Assia EHS  Sidi-Mabrouk Constantine  
LACHIBI Seid Santé Militaire 
SI-NACEUR Leila CHU  Béjaïa 
MERAZGA Merzaka Santé Militaire 

   HEMATOLOGIE : 
BRAHIMI Hamida CAC  Blida 
AHMIDATOU Hadjira CHU  Beni-Messous 
YAFOUR Nabil EHU Oran 
BENDAHMANE Ahmed Fouad CHU  Tlemcen 
MAZARI Mohammed El Amine EHU Oran 
KRIM Amina EHU Oran 
MEZHOUD Faiza CHU  Batna 
BENMEGHERBI Fatima CHU  Blida 
SOLTANI Fatma CAC  Batna  
AIT OUALI Dina CPMC 
BELKASMAOUI Noureddine Santé Militaire 
KACHA Fairouz CAC  Batna  
SAHRAOUI Leila Santé Militaire 
MANSOUR Hassina Santé Militaire 
YACHKOUR Toufik Santé Militaire 
ATTARI Yagoub Santé Militaire 
LAMARA Djaafar Santé Militaire 
AKHROUF Sabrina CPMC 
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BAGHDAD Samir Santé Militaire 
HADJI Souad Santé Militaire 
ABDERAHMANI Soumeya Santé Militaire 
BOUHADDA Zahir CHU  Sétif 
HAMZA Hiba CHU  Batna 
SEMOUD Imen EPH Rouiba (Sce. Médecine Interne)  
FERROUDJ Nawel CHU  Blida 
BRAHIMI Zahia CHU  Béjaïa 
ABERKANE Mohamed Santé Militaire 
CHERIF LOUAZANI Lamia CHU  Blida 
TOUATI Laid CHU  Béjaïa 
ZIDANI Habiba CHU Batna  

   HEMOBIOLOGIE : 
IGUERGAZIZ Soraya CHU  Bab-El-Oued  (CTS) 
ZOUITENE Raouf Santé Militaire 
ZMOULI Noujoum EHU  Oran 
ZERKA Yasmine CHU  Mustapha  
FELLA Lilia EPH  Kouba 
HAMOUL Houda CHU  Mustapha  
CHERGUI Nadjah CHU  Annaba 
ZERMAT Besma Bahia CHU  Annaba 
BEGHDADI Fatema CHU  Tlemcen 
BOUKENKOUL Wafa CHU  Tlemcen 
FERHAT  HAMIDA               Meriem Yasmine CHU  Bab-El-Oued  (CTS) 
BENACEUR Amel EPH  Bologhine 
AYAD Sarah CHU  Oran    (Sce. Hémobiologie) 
HOUAR Imene CHU  Constantine 
KINANE DAOUADJI Yacine CPMC (Sce. Hématologie) 
BOUHSANE Djinane CHU  Constantine 
ADDA Affaf EHU  Oran 
BOUNAAS Sara CHU  Sétif 
DJENNADI Nabila EPH  Kouba 
MAOUCHE Khoudir Santé Militaire 
BELBACHIR Mohamed El Amine CHU Oran    (CTS) 
EL HORRI Mohamed Santé Militaire 
ARBANI Sara CHU  Tizi-Ouzou 
HAMEL Hadjer CHU  Blida   (Laboratoire Central) 
   HISTOLOGIE  EMBRYOLOGIE : 
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HARHAD Lila CPMC 
MAAYOUFI Sajida CHU  Annaba 
SELADJI Choukria  Sihem CHU  Tlemcen 
MEFLAH Latifa CHU  Sidi-Bel-Abbes 
BAIRI Faiza CHU  Hussein-Dey 
BENMADJATE Hadjer Sara CHU  Constantine 
BENBARKA Lemya CHU  Tlemcen 
TOLBA Saliha CHU  Sétif 
BELAGGOUNE Nadira CHU  Batna 
BOUAFFAD Zohra CHU  Tizi-Ouzou 

   HYDRO-BROMATOLOGIE  : 
IBOUKHOULEF Sabrina CHU  Tizi-Ouzou 
BENCHEKROUN Abdelhamid Labo-fac-med Blida 
ZAMMOUCHI Selma CHU  Oran 
BENAMARA Salim CHU  Tlemcen 
SIDI YAKOUB                    Mohammed Nadir CHU  Oran 
BAYAZID  Amina CHU  Sidi-Bel-Abbes 
BRAHIMI Aicha CHU  Annaba 
MASMI Nacera CHU  Sidi-Bel-Abbes 
MEDDEBER Abdelali CHU  Sidi-Bel-Abbes 
KENDI Lamia CHU  Constantine 

   
IMMUNOLOGIE : 
ALLAM Ines CHU  Beni-Messous 
ZAABAT Nesrine I.P.A 
AIT-HAMOUDI Hiba CHU  Mustapha  
TAHIAT Azzeddine CHU  Beni-Messous 
METATLA-MECABIH Sana I.P.A 
LOUAIL Aissa EHU  Oran 
NAAMOUNE Soumia CHU  Mustapha  
OUIKHLEF Narjesse EHU  Oran 
MESSATFA Moussa EPH  Mostaganem 
RENDJA Othmane CHU  Blida 
MILOUDI Ghania Santé Militaire 
OUADI Ibtissem CHU  Annaba 
LOUZAI Yamina EPH  Kouba 
CHERGUELAIN Khaled EHS  El-Kettar 

   MALADIES  INFECTIEUSES : 
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TOUAREF Amel CHU  Annaba 
ZERTAL Amel EHS  El-Kettar  (Sce. "A") 
TOUATI Nour El Ain Souheil Santé Militaire 
BOURGHOUD Siham EHS  El-Kettar  (Sce. "C") 
LHADJ Keltouma CHU  Tizi-Ouzou 
BENSADOUN ép BEKADA Fatima Zohra CHU  Oran 
BOUDRAHEM Lila CHU  Béjaïa 
BADLA Yamina CHU  Tlemcen 
ZAOUI Omar Farouk CHU  Oran 
LAFSIHANE Hakim Santé Militaire 
CHACHOU Benyoucef Santé Militaire 
BENZOUBARA Samira EHS  Canastel Oran 
SAAD DJABALLAH Asmaa EHS  El-Kettar   (Sce. "B") 
BACH CHAOUCH Salima Zina Santé Militaire 
BENSOUICI Nadia Santé Militaire 
BOULAHIA Chahra CHU  Béjaïa 

   MEDECINE  INTERNE : 
HAMDAOUI Mohamed  Seddik EHU  Oran 
RAHOU Amine EHU  Oran 
LEHACHI Khadidja EHS  Zemirli 
TALEB Abdelillah Samir CHU  Mustapha  
HEDJERES Amel EPH  Kouba 
BOUNZIRA Tewfik CHU  Beni-Messous 
AMMI Mohamed EPH  Birtraria 
HAMZAOUI Nabila CHU  Bab-El-Oued 
CHIALI Mohamed Nabil EHS  Douéra 
KHOUATMI 
BOUKHATEM Ratiba EPH  Rouiba 

KHELLAF Hadda CHU  Sétif 
TERRA Oussama CHU  Béjaïa 
BENCHAOULIA Soraya CHU  Oran 
OUAIL Djamel Eddine CHU  Béjaïa 
KOUIDER Nouha CHU  Annaba 
CHEMALI Samia EPH  Rouiba 
TANTO Fouzia CHU  Sétif 
SAFOU Benchohra Santé Militaire 
BOUTAOUA Lamia CHU  Béjaïa 
DAHAK Amel EPH  Ain-Taya 
MEZOUAR Soumia EPH  Mostaganem 
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DJAOUI Sadia CHU  Tizi-Ouzou 
MERAH née. 
BOUCELMA Fedoua Santé Militaire 

GACEMI Sofiane Santé Militaire 
SAADI Samir CHU  Oran 
DJILALI Lies Santé Militaire 
SELHAB Karima Santé Militaire 
LAKABI Zohra CHU  Tizi-Ouzou 
CHEMMI Houria CHU  Annaba 
BOUZIANI Nadia EPH  Mostaganem 
LYAZIDI Nabila CHU  Béjaïa 
BENMEDIOUNI Farouk EPH  Laghouat 
BENSIRADJ Fatima Zohra EPH  Mostaganem 
MESLOUB Djalel EH  DIDOUCHE Mourad Constantine  
CHIKHSALAH Zahira EH  DIDOUCHE Mourad Constantine  
MEHAOUA El Hadda Santé Militaire 
BENCHERIF Rafik CHU  Batna 
ARBIA BOUDJELTHIA Fahed CHU  Sidi-Bel-Abbes 
SAYAH Salima Santé Militaire 
KERCHACHE Fatima Zohra Santé Militaire 
BIREM Mohamed Salim CHU  Annaba 
BENZAIDI Djilali Santé Militaire 
NEZZAR KEBAILI Yasmina Santé Militaire 
BARKAT Mohamed CHU  Batna 
MAZOUZ Serine EPH  Ouargla 
RIACHE Kamel Santé Militaire 
ABDESSEMED Redhouane Santé Militaire 
LARBI CHERIF Larbi Santé Militaire 
AGRANIOU Akila CHU  Batna 
OULD  AMMAR Mohamed Santé Militaire 
BOUSLIMANI Kahina CHU  Batna 
HARZOUZ Slimane Santé Militaire 
ZIANE Nassima EPH  Bechar 
BOUNAB Lyamine Santé Militaire 
BENMOSTEFA DAHO Karim Santé Militaire 
TEDJAR Nafaa Santé Militaire 

   MEDECINE NUCLEAIRE : 
TALBI Abdelkrim CHU  Bab-El-Oued 
RAHABI Skander CHU  Bab-El-Oued 
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NACER KHODJA Moussa Santé Militaire 
DERRAGUI Chahida Aouicha CHU  Tlemcen 
BELAKROUM Reda Santé Militaire 
CHALAL Ghanem Santé Militaire 
SABER-ZENAGUI Nawel CHU  Tlemcen 

   MEDECINE DU SPORT : 
BONTOUGHMAS Tarik Santé Militaire 
BENCHEIKH LEHOCINE Sonia Santé Militaire 
MELLAL Youcef EHS Dr. MAOUCHE ex.CNMS 
SLIMI Mourad EHS Dr. MAOUCHE ex.CNMS 
AMAMRI Ayatoullah Santé Militaire 
   

MEDECINE LEGALE : 
BELKHEDJA Nesrine CHU  Annaba 
GUELLATI Mohamed Yacine Santé Militaire 
LAHOUEL   Ammar  Santé Militaire 
RAFAI Toufik Santé Militaire 
BOUMELIK  Mohamed Amine CHU  Sidi-Bel-Abbes 
SI HADJ MOHAND  Djabellah CHU  Bab-El-Oued 
RECHAM Abdelkader  EHS  Zemirli 
AMIAR Mounia CHU  Constantine 
BENKHELLAT  Yacine CHU  Béjaïa 
GHENNAM Mohamed Ali Santé Militaire 
MAAMAR Djamel EHU  Oran 
ZERROUT Fatma Zohra CHU  Blida 
BOUZIANI  Naoual Yamna CHU  Oran 
DJILALI  MERZOUG  Mohammed CHU  Sidi-Bel-Abbes 
ALI TALEB Mohamed Santé Militaire 
HAROUAL Sofiane CHU  Blida 
SAKER  Lilia CHU  Annaba 
BOUCHAAR Asma CHU  Blida 
BOUZANA Mohamed Santé Militaire 
GUERFI  Meryem CHU  Batna 
MERABET Samira CHU  Tizi-Ouzou 
KERROUCHE  Oussama CHU  Béjaïa 
KEMALI Nabil Santé Militaire 
RAHMOUNI  Lynda CHU  Batna 

   MEDECINE DU TRAVAIL : 
BELKHATIR Achouaq CHU  Mustapha  
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BENSEKHRIA Nardjesse CHU  Batna 
MELAIS Samia CHU  Annaba 
FERNANE Malika EPH  Rouiba 
BACHA Aichouche CPMC 
REZAK Amina CHU  Bab-El-Oued 
MEDJANE Rabia EHU  Oran 
ZAHI Ouafa CHU  Annaba 
ZOUAOUCHA Hassina CHU  Tizi-Ouzou 
BENAICHA Samia CHU  Batna 
BAHMED Amel CHU  Annaba 
MOULESSEHOUL   Fethi Mohammed Réda CHU  Sidi-Bel-Abbes 
KHEZZANE Djaber CHU  Annaba 
BARAKA Fatiha CHU  Sidi-Bel-Abbes 
BOUSSEKINE Loubna CHU  Béjaïa 
MOUSSAOUI Louiza CHU  Béjaïa 
BOUDJEMAA Belkacem CHU  Oran 

   MICROBIOLOGIE: 
BACHTARZI Mohamed Azzedine CHU  Mustapha  
BENALI Amina CHU  Annaba 
OUKID Samira CHU  Blida 
LALLAOUI Nassila Farah CHU  Mustapha  
KHEMISSI Salim Santé Militaire 
BENTORKI Ahmed Aimen CHU  Annaba 
BELOUFA Mohamed Amine I.P.A 
BENBOUZA Amel CHU  Batna 
LOUAIL Ahmed Amine Santé Militaire 
BENAMARA Mounia CHU  Blida 
NOUAR Selma Laalia EPH  Bologhine 
BENADDA Samia EHS  El-Kettar 
BERRAHAL Mounir Santé Militaire 
BENKHEMISSA Meriem CHU  Constantine 
BOUSELHAM Ammara CHU  Tlemcen 
TOUATI Rym I.P.A 
DJERBOUA Toufik CHU  Tizi-Ouzou 
ADJABI Amel CHU  Annaba 
ILES Fatima El Zohra CHU  Tlemcen 
MERAH Adil CHU  Annaba 
BOUKORCHI Khelifa Santé Militaire 
BATOUL Meriem CHU  Sétif 
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DJENANE Ahmed Mehdi Santé Militaire 
KETFI Khalissa CHU  Sétif 
TACHI Nawel CHU  Sétif 
DJEBBAR Aicha Santé Militaire 
FOUATHIA Adel Santé Militaire 
TAMALOUSSI Amira CHU  Sétif 
MEZIANI Ahmed Amine Santé Militaire 
   NEPHROLOGIE: 

 KHELLAF Ghalia CHU  Beni-Messous 
GUERD Baya Santé Militaire 
CHERIF BENMOUSSA Mahfoudh CHU  Tlemcen 
AZOUAOU Aldjia Leila CHU  Hussein-Dey 
HABCHI Khadidja CHU  Beni-Messous 
DEBCHI Lamis CHU  Bab-El-Oued 
SLIMANI Mounira CHU  Hussein-Dey 
TEBBANI Rachida EHS  DAKSI Constantine  
MISSOUM Soumia EHS  DAKSI Constantine  
BELLIK Nabil CHU  Bab-El-Oued 
KHERRAZ Sabrina CHU  Béjaïa 
BOUAYAD Fatiha CHU  Sidi-Bel-Abbes 
GAOUA Hakim CHU  Béjaïa 
LAHOUEL Fatiha CHU  Batna 
SI HADJ MOHAND Amel CHU  Annaba 
AMIAR Billel CHU  Sétif 
KHALFALLAH Medjdi CHU  Béjaïa 
RABHIA Mehdi CHU  Mustapha  
TALBI Smail CHU  Béjaïa 
MABROUK Abderrahmane CHU  Annaba 
SAADI Nabil Santé Militaire 
MEGUELLATI Nassim Santé Militaire 
BAAZIZ Fateh Santé Militaire 
BENACHENOU Rachid Santé Militaire 
MEKIDECHE Feriel CHU  Béjaïa 
BOUSAKHRIA Mahmoud Santé Militaire 
DJENANE Ahmed EPH  Laghouat 
BENKACIMI Nouara EPH  Laghouat 
HADDAD Morched Santé Militaire 

   NEURO-CHIRURGIE: 
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HOUARI Loucif CHU  Bab-El-Oued 
MEZIANI Salim CHU  Bab-El-Oued 
MOULLA Idir EHS  Zemirli 
SAHLI Lakhdar  Khalil Santé Militaire 
KHELIFA Tarek Santé Militaire 
KHECHFOUD Hassan CHU  Béjaïa 
FEKNOUS Sandra CHU  Annaba 
RAMDANI Sofiane EPH  SIDI-GHILES 
HIMEUR Hafidh CHU  Béjaïa 
BENBOUALI Samir Amine Santé Militaire 
GUIDOUM Oussama EPH  SIDI-GHILES 
YAHIA Abdelali Santé Militaire 
MESSERER Rostom EPH  SIDI-GHILES 
HANNOU Lounis CHU  Béjaïa 
MALEK Kamlet Zine CHU  Sétif 
MATI Adel EPH  SIDI-GHILES 
MARTANI Mohamed CHU  Annaba 
BOUTARFA Amine CHU  Blida 
AGGAD Mourad CHU  Béjaïa 
ASFIRANE Nadjib CHU  Béjaïa 
IZIROUEL Karim CHU  Béjaïa 
LAOUAR Fares CHU  Constantine 
ABDELMALEK Adel CHU  Blida 
GHOUL Rachid Brahim Santé Militaire 
HARCHAOUI Nabila CHU  Batna 
MAHMOUDI Mohamed Reda Santé Militaire 
DAOUD Souad CHU  Oran 
BOUKHERROUBA Houda CHU  Sétif 
CHAYAH Boumediene Santé Militaire 
AYOUN Abdelmoumène Ryad  CHU  Oran 
AMARA KORBA Marouane Fateh CHU  Constantine 
AZZAL Fares  Choukri   EHU  Oran 
MERDES Chouaib CHU  Sidi-Bel-Abbes 
BENASMANE Khaled CHU  Sidi-Bel-Abbes 
BELKHALFA Mouloud Santé Militaire 

   NEUROLOGIE: 
BENTABAK Dalila EHU  Oran 
BELLATACHE Mounia CHU  Mustapha  
BOUTARENE Nawel CHU  Blida 
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BOUROKBA Samia CHU  Annaba 
BOUABDELLAH Ouahiba CHU  Blida 
AIT MENGUELLET Ouerda Santé Militaire 
AIT AISSA Leila CHU  Mustapha  
MAGUENOUCHE             Schahrazad Linda EHS  Ait-Idir  
BENSEMMANE Selma Dounia EHS  Ait-Idir  
RAMDANI Mohamed Lamine CHU  Sétif 
SEMRA Houda CHU  Constantine 
YSMAIL DAHLOUK Farida CHU  Bab-El-Oued 
SALMI Salima CHU  Blida 
TEKLAL Karima CHU  Blida 
SI-AHMED Hakim CHU  Tizi-Ouzou 
BENHAMADA Samia CHU  Constantine 
ZOUAI Asma CHU  Sétif 
BOUCHETARA                 Mohamed Sofiane EHU  Oran 

   ONCOLOGIE -MEDICALE: 
DIFI Samia CPMC 
SAÏDI  Mohammed Alaeddine CHU  Tlemcen 
AMAROUCHE Rahima CPMC 
KEHILI Hakima EHU  Oran 
SEDJELMACI Sara CHU  Tlemcen 
KAID Malika  Yamina EHU  Oran 
REBAINE Merzouk EPH  Rouiba 
BELHADEF Said EPH  Rouiba 
ZOUBIRI Mohamed Amine CHU  Blida 
TABOURI Sarah CHU  Sidi-Bel-Abbes 
LARHBALI Rajaa CHU  Tlemcen 
LAOUAR Narriman CHU  Constantine 
CHORFI ép CHABOU Ramaten CPMC 
BETKAOUI Farida EHS EMIR Abdelkader Oran  
AZZOUZ Nawel EHS EMIR Abdelkader Oran  
AMMOUR Hayet CHU  Tizi-Ouzou 
ZERROUK Dalal CHU  Constantine 
YOUNSI Zaim Santé Militaire 
TOUBAL Safia CHU  Oran 
AIDA Maaroufia CHU  Oran 
MIRAOUI Dalila CHU  Sidi-Bel-Abbes 
MELZI Mohamed Aimene CHU  Blida 
KOUADRI Nassima  CHU  Annaba 
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BENSAKHRIA                 Mohammed-Amine CHU  Beni-Messous 
AYET KRALFA Chahinez EPH  Mostaganem (Sce. Médecine Interne) 
HADJAM Farida CHU  Beni-Messous 
BOUGUETTAYA Amina CAC  Sétif 
BENKALI Radja CHU  Blida 
YAHIA BEY Fares Santé Militaire 
HELLAL Chouaib EH  DIDOUCHE Mourad Constantine  
MOUSSEI Assia EPH  SIDI-GHILES 
AHED MESSAOUD Malika EPH  SIDI-GHILES 
IDIR Hassina EPH  SIDI-GHILES 
BENLAHRECH Zakia -Batoul EPH  Laghouat 
AZGAGH Salim Santé Militaire 
GHAZLI Soumeya EPH  Bechar 
ADJEMI Samir Santé Militaire 
JAMOUS Houda CAC  Batna  
BENRAHAL Reda Santé Militaire 
MEBARKI Mourad EPH  Ouargla 
LAGHA Nawal CAC  Sétif 
ATHAMNIA Houda EH  DIDOUCHE Mourad Constantine  
BRAIKIA Rifka  Siham CAC  Sétif 
SERRAR Nada CAC  Sétif 
BOUZIDI Djalel CAC  Sétif 
ZIDANE Habib CAC  Sétif 
TAHRI Amina CHU  Béjaïa (Sce. Médecine Interne) 
MAZOUZI Chahira CHU  Béjaïa (Sce. Médecine Interne) 
MOUFFOKES Hamza Santé Militaire 
CHORFI Ahmed Santé Militaire 

   OPHTALMOLOGIE: 
BELABBAS Malika EHS  Ophtalmo Oran  (Sce "B") 
ABDERRAHMANI Souhila CHU  Mustapha   (Sce "A") 
NADIR Hanane CHU  Mustapha   (Sce "B") 
BOUHAMILA Khaled Santé Militaire 
BENYAMINA Abdelkrim EHS  Ophtalmo Oran  (Sce "A") 
BENLARIBI Meriem CHU  Constantine 
MESRI Khadidja EHS  Ophtalmo Oran  (Sce "A") 
HAMMOUCHE Nabila CHU  Tizi-Ouzou 
MESRI Sihem EHS  Ophtalmo Oran  (Sce "B") 
KENDOUSSI Tarek EHS  Ophtalmo Oran  (Sce "B") 
AIT-ALI Katia CHU  Tizi-Ouzou 
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NEMMAR Safia CHU  Beni-Messous 
AIT-BAZIZ Sofiane Santé Militaire 
LOUNES Mustapha Santé Militaire 
HALKOUM Radia CHU  Blida 
BENDAOUD Sarah CHU  Beni-Messous 
HANIFI Amel CHU  Hussein-Dey 
NOUASRI Souad EHS  Ophtalmo Oran  (Sce "A") 
LADHEM Myriam CHU  Bab-El-Oued 
BENAZZOUZ Ouassila CHU  Blida 
OUSSEDIK Massil CHU  Tizi-Ouzou 
SALEM-ATIA Alla Eddine Santé Militaire 
BAKER May CHU  Bab-El-Oued 
CHERROUK ép BESSALEM    Nedjoua CHU  Hussein-Dey 
MEKHTICHE Sofiane Santé Militaire 
MECHEHOUD Hadjira CHU  Constantine 
MESSAADIA Radhia CHU  Batna 
STAIFI Ahcene Santé Militaire 
HAMBLI Hassiba CHU  Béjaïa 
BEKKAL Brikei Nacer Santé Militaire 
BOUAMER Idir Santé Militaire 
DIB Sofiane Santé Militaire 
DEGDEG Lazhar Santé Militaire 
KADA Fateh CHU  Béjaïa 
AMRANE Amel CHU  Batna 
FERRAH Mohamed Santé Militaire 
LAKEHAL AYAT            Arafa Nour El Houda CHU  Sétif 

   O R L: 
  CHETTIBI Fayçal CHU  Mustapha  

OURAGHI Samir CHU  Mustapha  
NEZZAR Khaled EPH  Batna 
AIT-MESBAH Nacim Boussaad EPH  Kouba 
MANSOURI Mohamed Tahar CHU  Bab-El-Oued 
SOLTANI Hichem Seghir EHU  Oran 
ROUS Issa Nazim CHU  Blida 
OUDINECHE Abderrahmane Santé Militaire 
ABES Naouel CHU  Constantine 
ZERGUI Dalel CHU  Beni-Messous 
HIDOUCI Mohamed El Amine CHU  Beni-Messous 
CHENTIR Saadia EPH  Kouba 
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MOUSSAOUI Yacine CHU  Tizi-Ouzou 
HAICHOUR Mohamed Ridha CHU  Sétif 
ARAB Mehdi CHU  Béjaïa 
DJARMOUNI Nabila CHU  Sétif 
CHELIHI Sihem CHU  Sétif 
KIMOUCHE Billel CHU  Constantine 
SELLAMI Mustapha CHU  Béjaïa 
SAÏDANI Lakhdar Santé Militaire 
BOUALI KADDOUR     Mustapha Mohamed EHU  Oran 
MEBARKI Foued CHU  Tlemcen 
LAOUAR  Sabri  Kamel Santé Militaire 
ALLOUN Fethi Santé Militaire 
SAHRAOUI Mohammed CHU  Tlemcen 
KALAFATE Sofiane Salim CHU  Blida 
ABDELLAOUI Hamza CHU  Béjaïa 
IDDIR Latifa Santé Militaire 
MEGHERBI Ouziane CHU  Sidi-Bel-Abbes 
BOUKERCHE Amel CHU  Oran 
LEBDI Hayette EPH  Bechar 
OUCHENE Abdelghafour CHU  Sétif 
MERDJANA Samir Santé Militaire 
ACHOUR Samir Santé Militaire 
BIBIMOUNE Mohamed Santé Militaire 
TANI Hakim Santé Militaire 
ALIA Atidel Santé Militaire 
ADNANE Toufik Santé Militaire 
CHEMAM Amine Santé Militaire 
KARTOUT Mehdi Santé Militaire 
SERROUR Lakhdar Santé Militaire 
HADJ MIHOUB                  Sidi Moussa Billel Santé Militaire 
KAAKAI Toufik Santé Militaire 
HAMZAOUI Rahmane Santé Militaire 
SEGHIR Medjhouda Leila Santé Militaire 

   PNEUMO-PHTISIOLOGIE: 
ADILA Fares Santé Militaire 
HARIECHE Nawal EPH  Rouiba 
BRAHIMI Tewfik Santé Militaire 
KADI Ahmed CHU  Beni-Messous (Sce.Pneumo-phtisiologie) 
GUEZA Nawal EHU  Oran 
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AHMED AZI Mebarka CHU  Sétif 
HAMOUD Souad EPH  Batna 
DERMECH Nesrine CHU  Bab-El-Oued 
DERRAR Hichem CHU  Sidi-Bel-Abbes 
MEBREK Amina CHU  Beni-Messous (Sce.Pneumo-phtisiologie) 
SAADI Abdelkarim CHU  Bab-El-Oued 
HITACHI Rafik CHU  Beni-Messous  (Sce. E.F.R) 
KHAKHA Samia CHU  Beni-Messous  (Sce. E.F.R) 
KEDDACHE Naila EPH  Rouiba 
ZIANE Fares Santé Militaire 
KAROUCHE Abla EPH  Batna 
SMAHI Mohamed Nadir Santé Militaire 
BOURKADI Daouia CHU  Oran  (Sce. "B") 
OULAD KOUIDER Meriem CHU  Blida 
BOUGHARNOUT Karim CHU  Sétif 
KERRAM Aziza CHU Beni-Messous (Sce.Pneumo-Allergologie) 
BOUKHARI Sihem CHU  Oran  (Sce. "A") 
KEBDANI Samira CHU  Sidi-Bel-Abbes 
CHOUAL Ibrahim CHU  Mustapha  
DERROUEL Mohamed Nacer Eddine  Santé Militaire 
OUAHCHI Assma EPH  Batna 
OUHAB Mohamed Adel Santé Militaire 
BELLOUZ Younes CHU  Sétif 
HADDAD Lila CHU  Blida 
BENAMAR Samir CHU  Tlemcen 
BENTATA Kada EPH Mostaganem (Sce. Médecine Interne) 
KASSOUS Nadjet Santé Militaire 

LEMDANI Mohamed CHU Beni-Messous (Sce.Pneumo-
Allergologie) 

KAMBOUCHE Fouzia EPH Mostaganem (Sce. Médecine Interne) 
KHALOUF Fayza CHU  Tlemcen 
FEZAA Kenza CHU  Mustapha  
MERGHACHE Assya EPH  Bechar 
HEDDANE Radhia CHU  Constantine 
FETHALLAH Yassine Santé Militaire 
   

PARASITOLOGIE: 
ABDELOUAHED Khaled Santé Militaire 
BEKHOUCHE Salim Santé Militaire 
CHEHBOUB Selma Magda CHU  Mustapha  
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MOHAMDI Nabil CHU  Batna 
SEMMANI Malika EHS  El-Kettar 
SEBBAGH Ibtissem CHU  Tlemcen 
DJABALLAH Malika CHU  Constantine 
DORBANI Sourour CHU  Hussein-Dey 
DELMA Fatima Zohra CHU  Oran 
CHOUIKHI Cheikh CHU  Oran 
BENMEDDAH Samia CHU  Tlemcen 
SABEUR Meriem Lamia CHU  Sidi-Bel-Abbes 
   PEDIATRIE: 

 BENMATI Faiza Santé Militaire 
BELGHAZI Mériem CHU  Sétif 
KEDDARI eps 
HAMDANI Malika  CHU  Mustapha   

GUEMGHAR Samia CHU  Blida 
BENATTIA Amina Nawel CHU  Sétif 
MELZI Souhila CHU  Bab-El-Oued 
ZERGUINE   Halima CHU  Batna 
RAHMOUNE Hakim CHU  Sétif 
BENNANI  Amel  CHU  Béjaïa 
BOUTABA Mounia CHU  Hussein-Dey  (Sce "A") 
BENALIOUA Hayet CHU  Mustapha    
FATMI Tarek CHU  Annaba 
MESSASSET Mouna CHU  Sétif 
GHERBI Manel EPH Birtraria 
AIT IDIR Karim Santé Militaire 
TARIKET   Amina  CHU  Tizi-Ouzou 
KHELFAT Farah CHU  Hussein-Dey  (Sce "B") 
AGHA Malika  Santé Militaire 
BAIOD née CHORFI Safa EPH  Bologhine 
MAHIEDDINE Nafissa CHU  Blida 
BENKAHOUL Yousria CHU  Constantine  (Sce "A") 
BEKKAKCHA Hadjira CHU  Hussein-Dey   (Sce "A") 
IDDIR  Samir  CHU  Tizi-Ouzou 
DOUIRI eps FEKHAR Dalila EPH  Bologhine 
CHERIF Hafida CHU  Sétif 
MESSADI Wassila CHU  Beni-Messous   (Sce "B") 
MESSAK   Wahiba Santé Militaire 
BENCHABANE Hanifa CHU  Mustapha (Oncologie Pédiatrique) 
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SEKFALI Lynda CHU  Beni-Messous   (Sce "A") 
REZKI Hassiba CHU  Beni-Messous   (Sce "B") 
DJERMANE Adel EPH  Belfort  (Sce Pédiatrie) 
NAILI Aicha EPH  Belfort  (Sce Pédiatrie) 
REGUIEG ALI CHU  Oran     (Sce Néonatologie) 
LOUCIF Lynda CHU  Constantine  (Sce "A") 
BOUKHEDOUMA Nabila CHU  Beni-Messous  (Sce "A") 
BENKHELIL Amel CHU  Mustapha ( Sce Néonatologie ) 
BOUMAZA Nacira CHU  Constantine    (Sce "B") 
KENTACHE Amira EHS  Mère/Enfant  El-Eulma 
OUAREZKI Yasmina EPH  Belfort (Sce Gynécologie Obstétrique)   
AMROUNE Fairouz EHS  Mère/Enfant  El-Eulma 
AMIR Amel Rania Nadjla CHU  Oran  (Sce MARFAN) 
SENOUCI  Djawida CHU  Tlemcen   (Sce "B") 
FERNANE Leila CHU  Mustapha  (Sce Néonatologie) 
BENHACINE Zouleikha CHU  Constantine (Sce "B") 
INOURI Yacine Santé Militaire 
MELIS Karim Santé Militaire 
CHIKHI Karima CHU  Mustapha (Sce Néonatologie)  
KOUIDER Hanane CHU  Tizi-Ouzou 
TALBI Fatiha CHU  Béjaïa 
AMAROUCHE Karima EHS  Mère/Enfant  El-Eulma 
MAZARI Wafa CHU  Tlemcen (Sce "B") 
AMROUN Malika  Santé Militaire 
BICHA Samia EH  DIDOUCHE Mourad Constantine  
GHARNOUTI  Mounia Santé Militaire 
CHELIREM Djamel Santé Militaire 
BOUAOUNE Nesrine EHS  Mère/Enfant  El-Eulma 
MOKHTARI Nawel CHU  Tizi-Ouzou   (Néonatologie) 
BOUDOUR Hala EH  DIDOUCHE Mourad Constantine  
BOUKHALFA Zineb CHU  Béjaïa 
CHEFAI Sabrina CHU  Béjaïa 
ABED Souhila CHU  Béjaïa 
MALLA Fatah CHU  Béjaïa 
OUAZZANI Souad CHU  Oran   (Sce MARFAN) 
LATROCH Charef CHU  Oran   (AMILCAR CABRAL) 
HAMANI  Anissa CHU  Annaba 
KHERRA Sakina EPH  Laghouat 
ASSENOUNI Nadia CHU Oran (EHS  NOUAR Fadela)  
DEHIMI Zine El Abidine Santé Militaire 
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SELIM Nihad CHU  Annaba 
TAHA   Tarek EHS  EL-BOUNI Annaba 
KERBOUA  Souad EHS  EL-BOUNI Annaba 
DJEGHALI       Ferroudja EHS NOUAR Fadela Oran (Néonatologie) 
MECHERI Saida Santé Militaire 
BENMEDDOUR Hakima EHS  EL-BOUNI Annaba 
KADDOUR  Abdellah CHU Tlemcen (Sce."A") 
BOUZERAA Abdennour Santé Militaire 
DJALLEB  Moufida Santé Militaire 
TALHI Mohamed Santé Militaire 
CHATER Kamila Santé Militaire 
SEBAA Bouhdjer Santé Militaire 

 
 
  

PHYSIOLOGIE ET NEURO-PHYSIOLOGIE  : 
BELAMRI Lamia EHS  Ben-Aknoun 
SELOUANI Soumia EHU  Oran 
BENCHOHRA Fatima Zohra EPH Mostaganem 
ZAMOUM Mourad EHS  Ben-Aknoun 
ARDJOUN Zahia CHU  Sidi-Bel-Abbes 
BOUKHRIS Souad EPH Mostaganem 
SELLAM Abdelnour CHU  Oran 
BAGHDAD Reda CHU  Sidi-Bel-Abbes 
BECHLAGHEM Khadidja CHU  Tlemcen 
LASSAKEUR Amal EHS  Ait-Idir  
BENSLIMANE Hassina CHU  Hussein-Dey 
DAGHOR Omar CHU  Tlemcen 
SENOUCI Fadila CHU  Oran 

   PHYSIOLOGIE  METABOLIQUE  : 
REBAINE Nouara Labo-fac-med Alger 
NOUIOUA Ouissem Labo-fac-med Alger 

   
PHYSIOLOGIE CLINIQUE ET EXPLORATIONS  
FONCTIONNELLES   : 
MARTANI Mahdi CHU  Constantine 

   PSYCHIATRIE: 
 MEZOUED Esma Souad EHS FRANTZ-FANON(Sce.Psycho-Médico-Légale) 
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MAHIDDINE Samira EHS Chéraga 
EMIR EL HASSANI Haidar Santé Militaire 
ALI OUSSALAH Mohamed Santé Militaire 
HAMMAL Karima CHU  Mustapha  
AIT AMEUR ép. 
HADJOUT    Anissa EHS Chéraga 

CHAMI Leila EHS FRANTZ-FANON (Sce.Psycho-Médico-Légale) 
MERZELKAD Toufik Santé Militaire 
SEKLAOUI Souhila CHU  Tizi-Ouzou 
BOURAS Rym EHS  DRID Hocine (Sce."B") 
BAZI El Asbat Santé Militaire 
YAHMDI Souhila Santé Militaire 
TEMHACHET Lynda Santé Militaire 
MOKRANE Yacine Santé Militaire 
BOUALLAG Zine Santé Militaire 
ABASSI Amel CHU  Béjaïa 
SMAIL Hakim Santé Militaire 
HOUADEF Nerdjess Imène EHS ERRAZI   Annaba 
GHALEM Nawel Santé Militaire 
GRINE Wassila EHS FRANTZ-FANON(Sce.Psycho-Médico-Légale) 
BENMOUSSA Farah EHS  FRANTZ-FANON (Sce.Psychatrie Adulte) 
NATECHE Fateh EHS  DRID Hocine  (Sce."A") 
SAYAH Zohra Assia EHS  DRID Hocine  (Sce."A") 
BOUDEBZA Dounia CHU  Béjaïa 
BEKKOU Seddik EHS AIN-ABASSA Sétif  (Pédopsychiatrie) 
DAHANE Nassima EHS  DRID Hocine  (Sce."B") 
MALFI Mohamed Santé Militaire 
NAIT SLIMANI Azzedine CHU  Béjaïa 
SEGHIR Ahmed Cherif EHS DJEBEL EL-OUAHCHE Constantine 
BOURAYOU Myriam Santé Militaire 
MOUSSAOUI Hocine Santé Militaire 
MOKHTARI Alia EHS ERRAZI   Annaba  
BOUDEF Nabila EHS  FRANTZ-FANON  Blida   (Sce."A") 
AMANI MOULAY Ali EHS  SIDI CHAMI Oran 
MEDJAHDI Belkacem Santé Militaire 
BOULFEKHAR Djaouida CHU  Mustapha  
KHELLAF Anissa EHS DJEBEL EL-OUAHCHE Constantine 
DOUA Sabiha EHS  FRANTZ-FANON Blida   (Sce."A") 
LEULMI Yassine CHU  Béjaïa 
DJELLALI Aissa CHU  Béjaïa 
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BENHARRATS Sarra Samra EHS  SIDI CHAMI Oran 
TAKOUCHET Feriel Santé Militaire 
CHEKKAL Tarek EHS ERRAZI   Annaba (Pédopsychiatrie) 
BATOUCHE Nebia Santé Militaire 
HAMIDI BOUDJELTHIA Mohamed Santé Militaire 
KHOMS Khaled EHS Psychiatrie Batna 
ALI PACHA Nadjib CHU  Béjaïa 
MIMOUNI Bouamama Santé Militaire 
BOUSSA Nedjma EHS Psychiatrie Batna 
MACHANE Rabah EHS AIN-ABASSA Sétif 
ABLA Mohamed Larbi EHS Psychiatrie Batna 
HATTAB Samira Santé Militaire 
ADOUANI Malika EHS AIN-ABASSA Sétif (Pédopsychiatrie) 
RAHOUI Asmaa CHU  Tlemcen 
BOULECANE Aida EHS ERRAZI Annaba (Pédopsychiatrie) 
BENAIOUN Rachida Amel CHU  Sidi-Bel-Abbes 
BENHAMADI Sarra EHS AIN-ABASSA Sétif 
BELKACEMI Mohammed EHS Psychiatrie Batna 
MEDJBER Mounia CHU  Sidi-Bel-Abbes 
BAIT Soumiya EPH  Ouargla 
SINACEUR Souad EPH  Bechar 

   RADIOLOGIE: 
 TABOUCHE Mounir CHU  Bab-El-Oued 

CHEIFA Abdelouahab Santé Militaire 
BOUAMAMA Amine CHU  Mustapha  
SAKER Mohamed Redha CHU  Constantine 
AREZKI Sid Ali CHU  Mustapha  
HABBA        Mohammed Abdelmadjid Adlen CHU  Bab-El-Oued 
IDRI Said CHU  Hussein-Dey 
MALKI Youcef Santé Militaire 
BENKAOUHA Nassima Santé Militaire 
SELMANI Khaled Santé Militaire 
GUETTAF Mohamed Laid CPMC 
KAHLOUCHE Hocine CHU  Hussein-Dey 
KHELASSI Yacine Santé Militaire 
BENSALEM Adel Santé Militaire 
MEDDEBER Mohammed CHU  Oran (Radiologie centrale) 
BENZEGOUTA Djoubeir CHU  Annaba 
MOUMENE Ahmed CHU  Annaba 



   5102 أفريل(-الجزء الثاني )مارس-السداسي األولالنشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي                          59

 

LAKHAL Mouloud Santé Militaire 
HABBOUCHE Mehdi Nabih Santé Militaire 
BRAHAMI Sofiane CAC  Sétif 
MESSERER Arslen CHU  Beni-Messous 
DEGOUAH Fawzi Santé Militaire 
OTMANI Foued Santé Militaire 
MADDI Abdelhakim Santé Militaire 
BENABDELLATIF Ahcene CHU  Blida 
BELMESSABIH Zeyneb EHU  Oran 
ABDELMALEK FATIMA Santé Militaire 
ALOUANE  Adlane Rachid EHS  Zemirli 
KAROUN Karim Santé Militaire 
BOUCHENE Mohamed Santé Militaire 
OULED CHEIKH Hayet EHS  Zemirli 
BEKKOUCHE Mohamed CAC  Sétif 
BENTAMA Salah Eddine Santé Militaire 
BOUAROURA Maamar CAC  Sétif 
ABDELOUAHAB          Mohammed El Habib  Santé Militaire 
AYAD Samir Santé Militaire 
BOUDOUR Ryma Santé Militaire 
BENMAMAR Hichem El Azhari CAC  Sétif 
ABDELAZIZ Redouane Santé Militaire 
SAIDI Azeddine Santé Militaire 
HAMMOUM Sami Santé Militaire 
KIBOU Farid CHU  Blida 
FILALI Mohamed Houssem Santé Militaire 
KOUACHE Mohamed  Ali Santé Militaire 
LAHOUAL Djamel Eddine Santé Militaire 
SI MAHFOUD Djamila CHU  Tizi-Ouzou 
ZERGUI Imane CHU  Beni-Messous 
SMAILI Akila EHS  Zemirli 
BOUDJEMA Chabane CHU  Blida 
BRAHIMI MEFLAH Nour Eddine Santé Militaire 
BENTRIDI Ahmed CHU  Blida 
TALHI Mohamed Ezzine Santé Militaire 
LABIOD Bilal Santé Militaire 

   RADIOTHERAPIE: 
BOUZID Mounira Santé Militaire 
BENARBIA Mahi Edine EHS EMIR Abdelkader Oran  
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MELLOUK Sofiane Santé Militaire 
HAMZI Lakhdar CAC  Sétif 
LADJ ouali CAC  Blida 
SAHLI Meriem CHU  Constantine 
MEROUANE Sid-Ali CAC  Sétif 
AMRANI Anis Santé Militaire 
BELMILOUD Hakim EHS EMIR Abdelkader Oran  
MENOUAR Benamar CHU  Oran 
CHEBRI Khellaf CAC  Blida 

   REEDUCATION-FONCTIONNELLE: 
ABTROUN Sihem Neila EHS  Ben-Aknoun 
SEHIMI Amel CHU  Sidi-Bel-Abbes 
KHITER Leila Hana EHS SERAIDI Annaba 
KHEDDACHE Sihem  EHS AZUR PLAGE 
BENHASSINE Nawel CHU  Mustapha  
HAMMOUDI Cherifa CHU  Oran 
DOUMI Reda Santé Militaire 
AIT ZIANE  Sarrah EHS  Douéra 
BOUMEDIEN ZELLAT Belkacem EHU  Oran 
TALEM Zineb CHU  Oran 
BERREHAIL Kamel Santé Militaire 
NEGLI Samir EHS SERAIDI Annaba 
LIAZIDI Omar Santé Militaire 
BRAHIMI Amine CHU  Béjaïa 
ABOURA Hadjira CHU  Sidi-Bel-Abbes 
GHADI Assia Santé Militaire 
KHEMSOUS Linda EHU  Oran 
BENHAMADI Riad Santé Militaire 
DIBOUN Khadidja CHU  Tlemcen 
KEHLI Mohamed Santé Militaire 
AMARI Ali Santé Militaire 
DIB Kheireddine Santé Militaire 
BENDOUDA  Rafik Mohamed Amine Santé Militaire 
CHADDA Boutheyna CHU  Batna 
BAGHOUS Benaissa Santé Militaire 
BARA Fayçal Santé Militaire 
MAIZ Sana CHU  Constantine 
BOUMESBAH Lynda CHU  Béjaïa 
RIGUET Faycal Santé Militaire 
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GUELFEN Ahmed Santé Militaire 
KOUIDRI Badia Santé Militaire 
SENADLA Messaoud Santé Militaire 
   
RHUMATOLOGIE: 
BENAZIEZ Ryma CHU  Bab-El-Oued 
KOURTAA Sihem EHS  Ben-Aknoun 
CHETOUANE Radia EHS  Ben-Aknoun 
LAMRI Zahira CHU  Oran 
BOULAROUK Adnane CHU  Sétif 
LAKEHAL Fadila Zoulikha EHS  Douéra 
BEGUIRET Abdelatif Santé Militaire 
BENGANA Billal CHU  Beni-Messous 
AMOURA Mouloud Santé Militaire 
IKENE Amel EHS  Douéra 
AZELI Salima CHU  Beni-Messous 
ZEHRAOUI Naouel CHU  Bab-El-Oued 
DEBIANE Nasser CHU  Tizi-Ouzou 
TESTAS Khalid CHU  Constantine 
BOUKABOUS Abdenour CHU  Tizi-Ouzou 
DJEBBARI Abderazak Santé Militaire 
LASSED Abdelhamid Santé Militaire 
BOUDJADER Naima CHU  Constantine 
KANDOUCI Mohamed Santé Militaire 
SAIDI Mohamed Santé Militaire 
GOUDER Aissa Santé Militaire 
   ODONTOLOGIE-CONSERVATRICE: 
MEZOUZIA Chaker CHU  Annaba 
ALLAL Nawel CHU  Tlemcen 
FELLAHI Samir Santé Militaire 
ABROUS Lylia Mounia CHU  Beni-Messous 
MEBARKI Amina CHU  Oran 
HIMEUR Besma CHU  Tlemcen 
BOUDEBZA Mustapha Santé Militaire 
FARSI Imene Yasmine CHU  Beni-Messous 
ZAIDI Amel CHU  Blida 
BELGHERBI Imane CHU  Sétif 
GUERFA Ghada CHU  Sétif 
BOUDJELLAL Yehia CHU  Tlemcen 
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O.D.F: 
  ISMAIL Ali CHU  Mustapha  

BENNAI Rafik CHU  Blida 
TOUATI Youcef CHU  Mustapha  
DRARENI Mimi CHU  Beni-Messous 
MANCER Khadidja CHU  Beni-Messous 
TERRA Hana CHU  Annaba 
BENMAHDJOUB Haoua Santé Militaire 
KASSAS Ahmed Santé Militaire 
BENMORKAT Keltoum Santé Militaire 
LAMINE Abdelaziz Santé Militaire 
BEGHDADI Chafika Santé Militaire 
MERBOUHI Adel Santé Militaire 
   PARODONTOLOGIE: 
ACHER Lakhdar CHU  Oran 
DEFFOUS Karima CHU  Constantine 
BELBACHIR Nabil CHU  Tlemcen 
KHALFA Feriel CHU  Tizi-Ouzou 
IDINARENE Latamene CHU  Tizi-Ouzou 
DAHMANI Kouider Santé Militaire 
BOUAZZA Abdelkader Santé Militaire 
EL OUCHDI Ghouti Fethallah CHU  Tlemcen 
YOUCEFI Kheira Santé Militaire 
KHELIFA Fatima CHU  Annaba 
AISSAOUI Hiba CHU  Blida 
BALI Assia Santé Militaire 
   
PATHOLOGIE-BUCCO-DENTAIRE: 
AYAT Adel Santé Militaire 
BENALI Zineb CHU  Mustapha  
BENYAHIA Hayet CHU  Mustapha  
LAZILI Hayat Santé Militaire 
MAHCHOUCHE Hafida CHU  Beni-Messous 
MAOUENE Selma  CHU  Beni-Messous 
TAÏBI Rym CHU  Blida 
KERMALI Leila CHU  Sétif 
KHALIFA Abdellah CHU  Sidi-Bel-Abbes 
FOUADLA Nedjoud CHU  Sétif 
KARALI Mohamed Nazim CHU  Sidi-Bel-Abbes 
HARBI Imane CHU  Sétif 
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KERMICHE Amor Santé Militaire 
DJIBAOUI Ahmed Santé Militaire 
TAGUIA Meriem CHU  Annaba 
   PROTHESE-DENTAIRE: 
FERRAG Karima Santé Militaire 
CHACHOUA Anouar CHU  Bab-El-Oued 
MOKHTARI ép BOUKLI HACENE   Meriem CHU  Blida 
BELAID Yasmine Santé Militaire 
BENHENNI Moufida Labo-fac-med Oran 
ELGHERBI Abdelaziz CHU  Tlemcen 
AYAD Siyed Bilal Hamidallah Santé Militaire 
KHAOUID Naziha CHU  Mustapha  
ABIDI Samira Santé Militaire 
BENSOUNA Salah-Eddine CHU  Sidi-Bel-Abbes 
KARRES Yamina CHU  Sidi-Bel-Abbes 
AMRANE Mourad CHU  Sétif 

   CHIMIE-MINERALE: 
MEKAHLIA Leila CHU  Annaba 
BOURKAIB Amina CHU  Tizi-Ouzou 
KACIMI Nesma Santé Militaire 
BOUDIAF Djoumana CHU  Sétif 
DAOUD Younes CHU  Sétif 
LALAYMIA Youcef CHU  Batna 
  
CHIMIE-ANALYTIQUE: 
BOUAICHA Malika Nawel CHU  Batna 
OUNAS Djoumana Labo-fac-med Alger 
SELLAM Yacine I.P.A 
GOUASMI Zhor CHU  Annaba 
HAMMOU-BOUTRIG Hayat EHU  Oran 
BENKAZA Feriel CHU  Annaba 
CHELLOUAI Zineb EHU  Oran 
KAARAR Mohamed Nadjib CHU  Sétif 

   CHIMIE-THERAPEUTIQUE: 
BENGHANEM Soumia CHU  Tlemcen 
BENSIDIRA Amel L.N.C.P.P 
MAZOUZ Imane CHU  Oran 
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BELBACHIR Assia CHU  Oran 
BELKHEDIM Amel Labo-fac-med Alger 
TAIBI  Amel Souhila L.N.C.P.P 
GUEROUI Mehdi CHU  Constantine 
DJOUAD Seifeddine CHU  Batna 
BEGHDADI Sara El Mansouria CHU  Tlemcen 
LARBI Anissa Labo-fac-med Alger 
CHIHAB Walid L.N.C.P.P 

   PHARMACIE-GALENIQUE: 
YANALLAH Khadidja CHU  Oran 
BOUTEFNOUCHET Feriel CHU  Annaba 
BOUZID ép BOUCHAIB Mahdia Labo-fac-med Alger 
DJILANI Salma I.P.A 
HEDIBEL Meriem I.P.A 
BELLIR Nabila CHU  Annaba 
HAMEL Samia CHU  Oran 
MAHI Essmaa CHU  Sidi-Bel-Abbes 
GUENDOUZ Souheyla CHU  Tlemcen 
CHELLIK Yazid CHU  Sétif 
BENHAMOUDA Imene CHU  Constantine 
LANSARI Sarra CHU  Sidi-Bel-Abbes 
BENABDELLAH KHODJA Amina CHU  Sétif 
MAKHLOUF Youcef CHU  Batna 
NEHAL Chahinez CHU  Tlemcen 
   PHARMACOLOGIE: 
MEKAOUCHE              Fatima-Zohra Nadjet EHU  Oran 
FETATI Habiba EHU  Oran 
BENAZZOUZ Mohamed Sofouane I.P.A 
MOUHOUB Latifa CHU  Tizi-Ouzou 
MEMOU Asmaa CHU  Oran 
SALEH Asmaa EPH  Mostaganem 
BORSALI Mohammed Nabil CHU  Tlemcen 
BENAICHOUCHE Karima EPH  Mostaganem 
BOUHEDADJA Zahia CHU  Sétif 
BENABED Fatima-Zohra CHU  Tlemcen 
KEDARI Aissa CHU  Sétif 
BRIKI Amel CHU  Béjaïa 
ACHACHI Nawel CHU  Batna 
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BENDAOUD Imane EPH  Laghouat 
BOUCHENAK Farida Santé Militaire 
KERRADA Amina CHU  Annaba 
BERERHI Zineb CHU  Annaba 
GUENDOUZ Souaad CHU  Tlemcen 
   PHARMACOGNOSIE: 
SAIDI Ouided CHU  Annaba 
ZITOUNI Saida Hanane Labo-fac-med Oran 
MORSI Soumya CHU  Hussein-Dey 
BOURKAIB Safia CHU  Hussein-Dey 
MELIANI Samiha Labo-fac-med Blida 
BRAHIMI Houaria CHU  Sidi-Bel-Abbes 
EL YEBDRI Nassima CHU  Tlemcen 
HASSAINE Sara CHU  Tlemcen 
GAYOU Djazia Labo-fac-med Alger 

   TOXICOLOGIE: 
 SEDJELMACI  Nesrine CHU  Tlemcen 

DJELAD  Sana CHU  Oran 
MANSOURI El Hadia EHS  Ait-Idir  
ZEBBICHE Younes CHU  Bab-El-Oued 
BELAZOUGUI  Ourdia  CHU  Tizi-Ouzou 
REBAI Imene CHU  Constantine 
SAADI Rachida CHU  Oran 
BOUCHALA Faiza CHU  Sétif 
SAADI Fatima Zohra EHU  Oran 
KERKOUB  Fazia CHU  Annaba 
AGUINI Salim CHU  Sidi-Bel-Abbes 
ABDAOUI Abderrahmane Santé Militaire 
BOULKRINAT Dounya CHU  Sétif 
MASSEN  Sara CHU  Tlemcen 
LAICHE  Rafika CHU  Batna 
ZEGHBIB Mounia CHU  Annaba 
ALLAOUA  Amina CHU  Annaba 
MAMMERI Khaled Santé Militaire 
ADJAL      Sofiane Santé Militaire 
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 ــــــــــــــــــــــــ،،،،،ـــــــــــــــــــــــــ
 ـــراراتــــقــــــــال

 ـــــــــ،،،ـــــــــ
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 يتضمن إنشاء، 2015مارس  03مؤرخ في  94رقم قـــرار 
 1وىران المكونة لكمية عموم الطبيعة والحياة لدى جامعةاألقسام 

 

 لعممي،البحث اإن وزير التعميم العالي و 
والمتعمق  ،1984غشت سنة  18الموافق  1404ذي القعدة عاـ  21المؤرخ في  211-84بمقتضى المرسوـ رقـ  -

 المعدؿ والمتمـ،وسيرىا،  1بتنظيـ جامعة وىراف
، 2014مايو سنة  5الموافق  1435رجب عاـ  5المؤرخ في  154-14بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ و  -

 كومة،والمتضمف تعييف أعضاء الح
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
 ،2013يناير سنة  30الموافق  1434األوؿ عاـ  ربيع 18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
، والمتضػمف إنشػاء األقسػاـ المكونػة لكميػة عمػـو الطبيعػة 2014جػواف  17المػؤرخ فػي  396وبمقتضى القرار رقػـ  -

 .وىرافوالحياة لدى جامعة 
 

 ما يأتي: ـررــقـــي
 

جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذي رقـ  34تطبيقا ألحكاـ المادة : ولىادة األ ــمــال
، المعدؿ والمتمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى إنشػاء 2003غشت سنة  23الموافق  1424

 . -1جامعػة وىراف –األقسػاـ المكونػة لكمية عموـ الطبيعة والحياة 
 األقساـ التالية: -1جامعػة وىراف –نشأ لدى كمية عمـو الطبيعة والحياة ت :02مادةـال

 قسـ البيولوجيا،  -
 قسـ البيوتكنولوجا. -

 والمذكور أعاله. ،2014جواف  17المؤرخ في  396رقـ القرار  يمغي :03مادة ـال
، كل فيما يخصو، 1وىرافكمف كل مف السادة المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة ي :04المادة 

   بتنفيذ ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
 2015مارس  03حرر بالجزائر في :                                                                                          

 البحث العمميوزير التعميم العالي و                                                                                         
 دمحم مباركي األستاذ                                                                                             

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يتضمن إنشاء، 2015مارس  03مؤرخ في  95رقم قـــرار 

 1وىران لكمية العموم الدقيقة والتطبيقية لدى جامعةاألقسام المكونة 
 

 البحث العممي،إن وزير التعميم العالي و 
والمتعمق  ،1984غشت سنة  18الموافق  1404ذي القعدة عاـ  21المؤرخ في  211-84قـ بمقتضى المرسـو ر  -

 المعدؿ والمتمـ،وسيرىا، 1بتنظيـ جامعة وىراف
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، 2014مايو سنة  5الموافق  1435رجب عاـ  5المؤرخ في  154-14بمقتضى المرسـو الرئاسي رقـ و  -
 والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة، 

غشت سنة  23الموافق  1424جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03لتنفيذي رقـ وبمقتضى المرسوـ ا -
 منو، 34الذي يحدد ميػاـ الجامعػة والقواعػد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدؿ والمتمـ، السيما المادة  ،2003

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

، والمتضػػمف إنشػػاء األقسػػاـ المكونػػة لكميػػة العمػػـو الدقيقػػة 2014جػػواف  17المػػؤرخ فػػي  395وبمقتضػػى القػػرار رقػػـ 
 والتطبيقية لدى جامعة وىراف.

 :ما يأتيـرر ــقـــي
 

جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذي رقـ  34دة تطبيقا ألحكاـ الما: ادة األولىــمــال
، المعدؿ والمتمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى إنشػاء 2003غشت سنة  23الموافق  1424

 . -1جامعػة وىراف –األقسػاـ المكونػة لكمية العمـو الدقيقة والتطبيقية 
 األقساـ التالية: -1جامعػة وىراف  –عمـو الدقيقة والتطبيقية تنشأ لدى كمية ال :02ادةــمــال

 قسـ الرياضيات،  -
 قسـ الفيزياء، -
 قسـ الكيمياء، -
 سـ اإلعالـ اآللي. ق -

 والمذكور أعاله. ،2014جواف  17المؤرخ في  395رقـ القرار  يمغي :03ادة ــمــال
، كل فيما يخصو، 1مدير جامعة وىرافالعالييف و  يكمف كل مف السادة المدير العاـ لمتعميـ والتكويف: 04المادة 

 بتنفيذ ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.  
 

 2015مارس  03حرر بالجزائر في :                                                                  
 البحث العمميوزير التعميم العالي و                                                               

 دمحم مباركي األستاذ                                                          
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ، يتضمن إنشاء2015مارس  03 فيمؤرخ  96رقم قـــرار 
 1وىران لكمية الطب لدى جامعة  األقسام المكونة

 

 البحث العممي،إن وزير التعميم العالي و 
لمتعمق وا ،1984غشت سنة  18الموافق  1404ذي القعدة عاـ  21المؤرخ في  211-84بمقتضى المرسـو رقـ  -

 المعدؿ والمتمـ، وسيرىا، 1بتنظيـ جامعة وىراف
، 2014مايو سنة  5الموافق  1435رجب عاـ  5المؤرخ في  154-14بمقتضى المرسـو الرئاسي رقـ و  -

 والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة، 
ت سنة غش 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
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 ،2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .يالذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العمم

 

 :ما يأتي ـررـــقـــي
 

جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذي رقـ  34تطبيقا ألحكاـ المادة : المادة األولى
، المعدؿ والمتمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى إنشػاء 2003غشت سنة  23الموافق  1424

 . -1رافجامعػة وى –كونػة لكمية الطب األقسػاـ الم
 األقساـ التالية: -1جامعػة وىراف –تنشأ لدى كمية الطب  :02ادة ــمــال

 قسـ الطب،  -
 قسـ جراحة األسناف، -
 قسـ الصيدلة. -

، كل فيما يخصو، 1يكمف كل مف السادة المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة وىراف : 03ادة ــمــال
 ي النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.  بتنفيذ ىذا القرار الذي سينشر ف

 

 2015مارس  03حرر بالجزائر في :                                                                                         
 البحث العمميوزير التعميم العالي و                                                                                         
 دمحم مباركي األستاذ                                                                                               

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ، يتضمن إنشاء 2015مارس  03مؤرخ في 97رقم قـــرار 

 1وىران لكمية اآلداب والفنون لدى جامعة األقسام المكونة
 

 البحث العممي،إن وزير التعميم العالي و 
والمتعمق  ،1984غشت سنة  18الموافق  1404ذي القعدة عاـ  21المؤرخ في  211-84بمقتضى المرسـو رقـ  -

 المعدؿ والمتمـ، وسيرىا،1بتنظيـ جامعة وىراف 
، 2014مايو سنة  5الموافق  1435رجب عاـ  5المؤرخ في  154-14 بمقتضى المرسـو الرئاسي رقـو  -

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

 مي،الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العم
، والمتضمف إنشاء األقساـ المكونة لكمية اآلداب والمغات 1999أفريل  8المؤرخ في  119وبمقتضى القرار رقـ  -

 والفنوف لدى جامعة وىراف.
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 يقـرر مايأتــي
جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذي رقـ  34تطبيقا ألحكاـ المادة : المادة األولى

، المعدؿ والمتمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى إنشػاء األقسػاـ 2003غشت سنة  23فق الموا 1424
 . -1جامعػة وىراف- المكونػة لكمية اآلداب والفنوف 

 األقساـ التالية: -1جامعػة وىراف –تنشأ لدى كمية اآلداب والفنوف  :02ادةــمــال
 قسـ المغة و األدب العربي،  -
 قسـ الفنوف. -

 والمذكور أعاله. ،1999أفريل  8المؤرخ في  119رقـ القرار يمغي  :03ادة ــمــال
، كل فيما يخصو، 1كويف العالييف ومدير جامعة وىرافيكمف كل مف السادة المدير العاـ لمتعميـ والت :04ة ادــمــال

 بتنفيذ ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. 
  

 2015مارس  03حرر بالجزائر في :                                                                                  
 البحث العمميوزير التعميم العالي و                                                                                   

 دمحم مباركي األستاذ                                                                                        
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ، يتضمن إنشاء األقسام المكونة2015مارس  03مؤرخ في  98رقم قـــرار 
 1وىران لكمية العموم اإلنسانية والعموم اإلسالمية لدى جامعة

 

 البحث العممي،إن وزير التعميم العالي و 
والمتعمق  ،1984غشت سنة  18الموافق  1404قعدة عاـ ذي ال 21المؤرخ في  211-84بمقتضى المرسوـ رقـ  -

 المعدؿ والمتمـ،وسيرىا،  1بتنظيـ جامعة وىراف
 ،2014مايو سنة  5الموافق  1435رجب عاـ  5المؤرخ في  154-14بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ و  -

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

 منو، 34الذي يحدد ميػاـ الجامعػة والقواعػد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدؿ والمتمـ، السيما المادة  ،2003
 ،2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي، الذي يحدد
، والمتضمف إنشاء األقساـ المكونة لكمية العموـ اإلنسانية 1999أفريل  12المؤرخ في  130وبمقتضى القرار رقـ  -

 والحضارة اإلسالمية لدى جامعة وىراف، المتمـ.
 

 يقـرر مايأتــي
 

جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03لمرسوـ التنفيذي رقـ مف ا 34تطبيقا ألحكاـ المادة : ادة األولىــمــال
، المعدؿ والمتمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى إنشػاء 2003غشت سنة  23الموافق  1424

 . -1جامعػة وىراف –العمـو اإلسالمية األقسػاـ المكونػة لكمية العمـو اإلنسانية و 
 األقساـ التالية: -1جامعػة وىراف –العمـو اإلسالمية عمـو اإلنسانية و تنشأ لدى كمية ال :02ة ادــمــال

 قسـ التاريخ وعمـ اآلثار،  -
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 قسـ عمـو اإلعالـ واالتصاؿ، -
 قسـ عمـ المكتبات، -
 قسـ الحضارة االسالمية، -
 قسـ العمـو اإلسالمية. -

 ور أعاله.، المتمـ والمذك1999أفريل  12المؤرخ في  130رقـ القرار يمغي  :03ادة ــمــال
، كل فيما يخصو، 1يكمف كل مف السادة المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة وىراف :04ادةــمــال

 بتنفيذ ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. 
  

 2015مارس  03حرر بالجزائر في :                                                                                     
 البحث العمميوزير التعميم العالي و                                                                                       

 دمحم مباركي األستاذ                                                                                                   
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    

 يتضمن ،2015مارس  03مؤرخ في  99رقم قـــرار 
 1ن لمعيد الترجمة لدى جامعة وىرانإنشاء القسم المكو

 

 البحث العممي،إن وزير التعميم العالي و 
والمتعمق  ،1984غشت سنة  18الموافق  1404ذي القعدة عاـ  21المؤرخ في  211-84بمقتضى المرسـو رقـ  -

 المعدؿ والمتمـ، وسيرىا، 1بتنظيـ جامعة وىراف
، 2014مايو سنة  5الموافق  1435رجب عاـ  5 المؤرخ في 154-14وبمقتضى المرسـو الرئاسي رقـ  -

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

 منو، 58ادة الذي يحدد ميػاـ الجامعػة والقواعػد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدؿ والمتمـ، السيما الم ،2003
، 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 

 :يقـرر مايأتــي
 

جمادى الثانية عاـ  24في  المؤرخ 279-03مف المرسوـ التنفيذي رقـ  58تطبيقا ألحكاـ المادة : المادة األولى
، المعدؿ والمتمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى إنشػاء 2003غشت سنة  23الموافق  1424

 .-1جامعة وىراف –القسـ المكوف لمعيد الترجمة 
 القسـ التالي: -1جامعة وىراف –تنشأ لدى معيد الترجمة : 02ادة ــمــال

 قسـ الترجمة. -
، كل فيما يخصو، 1يكمف كل مف السادة المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة وىراف : 03ادة ــمــال

 بتنفيذ ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.  
 2015مارس  03حرر بالجزائر في :                       

 البحث العمميعالي و وزير التعميم ال                  
 دمحم مباركي األستاذ                                                                                          
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 يتضمن ،2015مارس  03مؤرخ في  100رقم قرار 
 حل مخابر بحث لدى بعض مؤسسات التعميم العالي

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضمف و ، 2014ماي سنة  5الموافق  1435رجب عاـ  5المؤرخ في  154-14مقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ ب -

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

 والتطوير التكنولوجي وسيرىا، الذي يحدد تنظيـ المجاف القطاعية الدائمة لمبحث العممي
، 1999أكتوبر سنة  31الموافق  1420رجب عاـ  21المؤرخ في  244-99وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 منو،  9الذي يحدد قواعد إنشاء مخبر البحث وتنظيمو وسيره، السيما المادة 
أوت سنة  23الموافق  1424عاـ جمادى الثانية  24المؤرخ في  279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 ، 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 صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
المتضمف إنشاء مخابر بحث لدى بعض مؤسسات و ، 2001فيفري سنة  05المؤرخ في  42وبمقتضى القرار رقـ  -

 التعميـ، المعدؿ،
المتضمف إنشاء مخابر بحث لدى بعض مؤسسات و ، 2006جواف سنة  26المؤرخ في  59وبمقتضى القرار رقـ  -

 التعميـ، المعدؿ،
المتضمف إنشاء مخابر بحث لدى بعض و ، 2011مارس سنة  16المؤرخ في  146وبمقتضى القرار رقـ  -

 مؤسسات التعميـ، المعدؿ، 
، الذي يحدد القائمة اإلسمية 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 الثانية 
 

 ما يأتي: يـــقــــرر
 

الموافق  1420رجب عاـ  21المؤرخ في  244-99مف المرسوـ التنفيذي رقـ  9طبقا ألحكاـ المادة  :ادة األولىــمــال
المذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى حل مخابر بحث لدى بعض و ، 1999أكتوبر سنة  31

 مؤسسات التعميـ العالي.
 حدد قائمة مخابر البحث المنحمة لدى بعض مؤسسات التعميـ العالي في ممحق ىذا القرار.ت :02ةادــمــال
 رار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. ينشر ىذا الق :03ةادــمــال

   2015مارس 03 حرر بالجزائر في
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                       

 دمحم مباركي األستاذ                                                                                         
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 ممحق القرار المتضمن حل مخابر بحث لدى بعض مؤسسات التعميم العالي
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مخبر الدراسات والبحوث الجيوتقنية .1 :1جامعة البميدة 
  

 مخبر عمـ المناعة .2 :1جامعة الجزائر 

 مخبر نقل العضو الكبدي مف واىب نسيب حي .3
  

 مخبر األجيزة الميكروموجية والمواد لمطاقات المتجددة .4 عة الجمفة:جام
  

 مخبر الدراسات في العمـو التجارية .5 جـامعة المسيمة:
  

 مخبر الفنوف  .6 :1جامعة وىران 
  

 مخبر الطاقة والدفع البحري. .7 جامعة وىران لمعموم والتكنولوجيا
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 184رقم يعدل ممحق القرار  ،2015 مارس 3في المؤرخ  102رقم قرار 
 المتضّمن تأىيل الماستر المفتوحةو  ،2009جويمية  أولالمؤّرخ في 

 بجامعة بسكرة 2010-2009بعنوان 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،
المتضّمف و  ،2014مايو سنة  5الموافق  1435رجب عاـ  5المؤّرخ في 154-14وبمقتضى المرسـو الرئاسي رقـ  -

 تعييف أعضاء الحكومة،
، 1998يوليو سنة  7الموافق  1419ؿ عاـ ربيع األوّ  13المؤّرخ في  219–98وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

 المتضّمف إنشاء جامعة بسكرة،المعّدؿ والمتّمـ،
 ،2013سنة  يناير 30، الموافق 1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 ،الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنة  المتضّمفو ، 2009جويمية  أوؿالمؤّرخ في  184القرار رقـ وبمقتضى  -

 المعّدؿ والمتّمـ. ،بسكرة بجامعة 2010-2009الجامعية 
 

 ما يأتي: يقـــــــــــــرر
 

ف المتضمّ و  ،2009جويمية  أوؿالمؤّرخ في  184ىذا القرار إلى تعّديل ممحق القرار رقـ  ييدؼ :المادة األولـى 
 المعّدؿ والمتّمـ. ،بجامعة بسكرة 2010-2009تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنة الجامعية 

طبقا لمممحق المرفق بيذا والمذكور أعاله،  ،2009جويمية  أوؿالمؤّرخ في  184عّدؿ ممحق القرار رقـ ي :02ادةــمــال
 القرار.

بتطبيق ىذا القرار  ،، كّل فيما يخّصوبسكرةالعالييف ومدير جامعة  المدير العاـ لمتعميـ والتكويف يكّمف :30ادةــمــال
 .والبحث العممي ينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العاليسالذي 

 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 المتضّمنو  ،2009جويمية  لأوالمؤّرخ في  184رقم ممحق يعدل ممحق القرار 

 بجامعة بسكرة ،2010 -2009تأىيل الماستر المفتوحة بعنوان السنة الجامعية 
 

 طبيعة التخصص الفــرع الميدان
 أ اتصاالت سمكية والسمكية اتصاالت سمكية والسمكية عموـ وتكنولوجيا

 أ تربيةعمـ اجتماع ال عمـ االجتماع - عمـو اجتماعية عمـو إنسانية واجتماعية
 أ عمـ اجتماع اإلدارة والعمل

 أ تربية حركية لمطفل والمراىق نشاط بدني رياضي تربوي  عموـ وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية
 

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

 2015مارس  3 حــرر بالـجــزائــر في:
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 دمحم مباركي األستاذ
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 290 محق القرار رقميعدل م ،2015مارس  03مؤرخ في   103رقم قرار 
 المتضّمن تأىيل الماستر المفتوحةو  ،2012أكتوبر  أول المؤّرخ في

 بجامعة بسكرة، 2013-2012بعنوان السنة الجامعية 
 

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

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

 تعييف أعضاء الحكومة،
، 1998يوليو سنة  7الموافق  1419ربيع األّوؿ عاـ  13المؤّرخ في  219–98وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

 المعّدؿ والمتّمـ، المتضّمف إنشاء جامعة بسكرة،
 ،2013سنة  يناير 30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 ،الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
المتضّمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنة و  ،2012وبر أكت أوؿالمؤّرخ في  290القرار رقـ وبمقتضى  -

 المعّدؿ والمتّمـ. ،بجامعة بسكرة 2013-2012الجامعية 
 

 ما يأتي: يقـــــــــــــرر
 

المتضّمف تأىيل  ،2012أكتوبر أوؿالمؤّرخ في  290ييدؼ ىذا القرار إلى تعّديل ممحق القرار رقـ :  المادة األولـى
 المعّدؿ والمتّمـ. ،بجامعة بسكرة 2013-2012حة بعنواف السنة الجامعية الماستر المفتو 

طبقا لمممحق المرفق بيذا والمذكور أعاله، ،2012أكتوبر  أوؿالمؤّرخ في  290يعّدؿ ممحق القرار رقـ : 20 المادة 
 القرار.
بتطبيق ىذا القرار  ،كّل فيما يخّصو ،بسكرةيكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة : 30 المادة 

 .والبحث العممي الذي ينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي
 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 المتضّمنو  ،2012أكتوبر أولالمؤّرخ في  290رقم ممحق يعدل ممحق القرار 

 بجامعة بسكرة 3201-1220ىيل الماستر المفتوحة بعنوان السنة الجامعية تأ 
 

 طبيعة التخصص الفــرع الميدان
 أ اتصاالت وعالقات عامة عمـو اإلعالـ واالتصاؿ – عمـو إنسانية عمـو إنسانية واجتماعية

 

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

 2015مارس  03حــرر بالـجــزائــر في:
 ميوزير التعميم العالي والبحث العم

 دمحم مباركي األستاذ   
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 569،يعدل ممحق القرار رقم 2015مارس  03مؤرخ في  104رقم قرار 
 المتضّمن تأىيل الماستر المفتوحةو  ،2011سبتمبر  4في المؤّرخ 

 بجامعة بسكرة، 2012 -2011بعنوان السنة الجامعية 
 

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

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

 تعييف أعضاء الحكومة،
 ،1998يوليو سنة  7الموافق  1419ربيع األّوؿ عاـ  13المؤّرخ في  219–98فيذي رقـ وبمقتضى المرسـو التن -

 المعّدؿ والمتّمـ، المتضّمف إنشاء جامعة بسكرة،
 ،2013سنة  يناير 30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 ،ي والبحث العمميالذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العال
المتضّمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنة الجامعية  ،2011سبتمبر 4المؤّرخ في  569وبمقتضى القرار رقـ  -

 المعّدؿ والمتّمـ. بجامعة بسكرة، 2011-2012
 

 :ما يأتي يقـــــــــــــرر
 

المتضّمف تأىيل و ،2011سبتمبر 4المؤّرخ في  569رقـ ييدؼ ىذا القرار إلى تعّديل ممحق القرار  : ادة األولـىــمــال
 .بجامعة بسكرة،المعّدؿ والمتّمـ 2012 - 2011الماستر المفتوحة بعنواف السنة الجامعية 

طبقا لمممحق المرفق والمذكور أعاله،  ،2011سبتمبر 4المؤّرخ في  569رقـ يعّدؿ ممحق القرار رقـ  :02  ادةــمــال
 بيذا القرار.

، كّل فيما يخّصو بتطبيق ىذا القرار بسكرةيكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومديرجامعة  : 03  ادةــمــال
 .والبحث العممي الذي ينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي

 
 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ،2011سبتمبر 4المؤّرخ في  569رقم محق يعدل ممحق القرار م
 2201 -1120المتضّمن تأىيل الماستر المفتوحة بعنوان السنة الجامعية و 

 بجامعة بسكرة
 

 طبيعة التخصص الفــرع الميدان
 أ إشارات واتصاالت إلكترونيؾ عموـ وتكنولوجيا

 أ إذاعة وتمفزيوف  الـ واالتصاؿعمـو اإلع -عمـو إنسانية  عمـو إنسانية واجتماعية

 2015مارس  03حــرر بالـجــزائــر في: 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 دمحم مباركي األستاذ  
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 أ عمـ النفس العمل والتنظيـ عمـ النفس - عمـو اجتماعية
عموـ وتقنيات النشاطات 

 البدنية والرياضية
 أ محضر بدني تدريب رياضي

 أ تسيير المنشآت الرياضية إدارة وتسيير رياضي
 

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

  601يعدل ممحق القرار رقم  ،2015مارس  03في  مؤرخ  105رقم قرار 
 المتضّمن تأىيل الماستر المفتوحةو  ،2013سبتمبر  24المؤّرخ في 

 بجامعة بسكرة ،2014 -2013بعنوان السنة الجامعية  
 

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

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

 تعييف أعضاء الحكومة،
 ،1998يوليو سنة  7الموافق  1419ع األّوؿ عاـ ربي 13المؤّرخ في  219–98وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

 المعّدؿ والمتّمـ، المتضّمف إنشاء جامعة بسكرة،
 ،2013سنة  يناير 30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 ،الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
المتضّمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنة و ، 2013سبتمبر  24المؤّرخ في  601رقـ  القراروبمقتضى  -

 ،المعّدؿ والمتّمـ.بجامعة بسكرة 2014-2013الجامعية 
 

 :ما يأتي يقـــــــــــــرر
 

المتضّمف و ، 2013سبتمبر  24المؤّرخ في  601ييدؼ ىذا القرار إلى تعّديل ممحق القرار رقـ  :ادة األولـىــمــال
 المعّدؿ والمتّمـ. ،بجامعة بسكرة 2014-2013تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنة الجامعية 

طبقا لمممحق المرفق والمذكور أعاله،  ،2013سبتمبر  24المؤّرخ في  601 عّدؿ ممحق القرار رقـي: 02 ادة ــمـال
 بيذا القرار.

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

 

 .2015مارس  03 حــرر بالـجــزائــر في:                                                                                    
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                   

 دمحم مباركي األستاذ                                                                                           
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 المتضّمنو  ،2013سبتمبر 24خ في المؤرّ  601رقمممحق يعدل ممحق القرار 
 بجامعة بسكرة، 4201 -1320تأىيل الماستر المفتوحة بعنوان السنة الجامعية 

 

 طبيعة التخصص الفػػرع الميداف
عمـو إنسانية 

 واجتماعية
 أ عمـ النفس العيادي عمـ النفس - عمـو اجتماعية
 أ ت التعمـعمـ النفس المدرسي وصعوبا عمـو التربية – عمـو اجتماعية

 

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

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  301يعدل ممحق القرار رقم ، 2015مارس  30مؤرخ في  106رقم قرار 

 المتضّمن تأىيل الماستر المفتوحة و  ،2010سبتمبر  7المؤّرخ في 
 بجامعة بسكرة 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،
المتضّمف و  ،2014مايو سنة  5الموافق  1435رجب عاـ  5 المؤّرخ في 154-14وبمقتضى المرسـو الرئاسي رقـ  -

 لحكومة،تعييف أعضاء ا
 ،1998يوليو سنة  7الموافق  1419ربيع األّوؿ عاـ  13المؤّرخ في  219–98وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

 المعّدؿ والمتّمـ، المتضّمف إنشاء جامعة بسكرة،
 ،2013سنة  يناير 30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 ،حدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العمميالذي ي
المتضّمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنة و ، 2010سبتمبر  7المؤّرخ في  301القرار رقـ وبمقتضى  -

 المعّدؿ والمتّمـ. ،بجامعة بسكرة 2011-2010الجامعية 
 

 :ما يأتي يقـــــــــــــرر
المتضّمف تأىيل و ،2010سبتمبر  7المؤّرخ في 301رار إلى تعّديل ممحق القرار رقـ ىذا القييدؼ  : ادة األولـىــمــال

 ،المعّدؿ والمتّمـ.بجامعة بسكرة 2011-2010الماستر المفتوحة بعنواف السنة الجامعية 
بيذا  طبقا لمممحق المرفق والمذكور أعاله، 2010سبتمبر  7المؤّرخ في  301 يعّدؿ ممحق القرار رقـ :02  ادةــمــال

 القرار.
بتطبيق ىذا  ،، كّل فيما يخّصوبسكرةالمدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة  يكّمف :03 ادة ــمــال

 .والبحث العممي ينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العاليسالقرار الذي 
 

 2015مارس  03فيحــرر بالـجــزائــر                                                                                          
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                       
 دمحم مباركي األستاذ                                                                                         
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 المتضّمنو  ،2010سبتمبر  7المؤّرخ في  301رقم ممحق يعدل ممحق القرار 
 بجامعة بسكرة 2011-2010تأىيل الماستر المفتوحة بعنوان السنة الجامعية 

 

 طبيعة التخصص الفػػرع الميداف
 أ تاريخ معاصر تاريخ -عمـو إنسانية  عمـو إنسانية واجتماعية

 

 ...................................."(الباقي بدون تغييرو )..................................
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  141يعدل ممحق القرار رقم  ،2015مارس 03مؤرخ في  107رقم قرار 
 المتضّمن تأىيل الماستر المفتوحةو  ،2008اوت  7المؤّرخ في 

 بجامعة بسكرة، 2009-2008بعنوان السنة الجامعية 
 

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

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

 تعييف أعضاء الحكومة،
 ،1998يوليو سنة  7الموافق  1419ربيع األّوؿ عاـ  13المؤّرخ في  219–98وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

 المعّدؿ والمتّمـ، المتضّمف إنشاء جامعة بسكرة،
 ،2013سنة  يناير 30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 ،مميالذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث الع
بعنواف السنة الجامعية  تأىيل الماستر المفتوحة المتضّمفو ، 2008أوت  7المؤّرخ في  141القرار رقـ وبمقتضى  -

 المعّدؿ والمتّمـ. ،بسكرة بجامعة 2008-2009
 

 :ما يأتي يقـــــــــــــرر
 

المتضّمف تأىيل و  ،2008أوت  7ي المؤّرخ ف 141ييدؼ ىذا القرار إلى تعّديل ممحق القرار رقـ  :ادة األولـى ــمــال
 المعّدؿ والمتّمـ. ،بسكرة بجامعة 2009-2008الماستر المفتوحة بعنواف السنة الجامعية 

طبقا لمممحق المرفق بيذا والمذكور أعاله،  ،2008أوت  7المؤّرخ في  141ممحق القرار رقـ  يعّدؿ :02  ادةــمــال
 القرار.

بتطبيق ىذا  ،، كّل فيما يخّصوبسكرةاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة كّمف المدير العي : 30ادة ــمــال
 .والبحث العممي القرار الذي ينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي

 
 
 

 2015مارس  03 حــرر بالـجــزائــر في
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 دمحم مباركي األستاذ
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 المتضّمنو  ،2008أوت  7المؤّرخ في  141رقم ممحق يعدل ممحق القرار 
 بجامعة بسكرة 2009-8200تأىيل الماستر المفتوحة بعنوان السنة الجامعية  

 

 طبيعة التخصص الفــرع الميدان

 عمـو اقتصادية وتسيير
 وعمـو تجارية

 أ مالية وحاكمية المؤسسات عمـو اقتصادية
 أ تدقيق محاسبي عمـو مالية ومحاسبة

 عمـو التسيير
 أ تسيير الموارد البشرية

 أ تسيير استراتيجي لممنظمات
 أ حكامية المؤسسات

 .................................."(الباقي بدون تغييرو )....................................
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ،2009جويمية  أولالمؤّرخ في ، 217يعدل القرار رقم  ،2015مارس  03 مؤّرخ 108رقم  قرار
 بجامعة خميس مميانة 2010-2009بعنوان السنة الجامعية  المتضمن تأىيل الماستر المفتوحةو 

 

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

 القانوف التوجييي لمتعميـ العالي، المعّدؿ والمتّمـ،
 المتضّمفو ،2014 سنة مايو 5 الموافق 1435عاـ  رجب 5في المؤّرخ 154 -14 رقـ الرئاسي المرسوـ وبمقتضى -

 ،الحكومة أعضاء تعييف
، 2012 سنة يونيو 4 الموافق 1433 عاـ رجب 14في المؤّرخ 247-12رقـ يذيالتنف المرسوـ وبمقتضى -
 المتضّمف إنشاء جامعة خميس مميانة،و
 ،2013سنة  يناير 30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 ،الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
 تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنة المتضّمف، و2009جويمية  أوؿ في المؤّرخ 217قتضى القرار رقـوبم -

 .مميانة بخميس الجامعي بالمركز 2010-2009 الجامعية
 

 :ما يأتي يقـــــــرر
 

 المتضّمفو، 2009 جويمية أوؿ في المؤّرخ 217يدؼ ىذا القرار إلى تعّديل ممحق القرار رقـي :المادة األولـى 
 .مميانة بخميس الجامعي بالمركز 2010-2009 الجامعية السنة بعنواف المفتوحة الماستر تأىيل

طبقا لمممحق المرفق  ،أعاله والمذكور ،2009 جويمية أوؿ في المؤّرخ 217 ـرق القرار ممحق يعّدؿ :02 ادةـــمـــال
 بيذا القرار.

بتطبيق  ،تكويف العالييف ومدير جامعة خميس مميانة، كّل فيما يخّصوالمدير العاـ لمتعميـ وال يكّمف:  30 المادة
 والبحث العممي. ينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العاليسىذا القرار الذي 

 

 2015مارس  03 حــرر بالـجــزائــر في                                                                                      
 وزير التعميم العالي والبحث العممي           

 دمحم مباركي األستاذ                                                                                  
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 تأىيل المتضّمن، و2009 جويمية أول في لمؤّرخا 217 رقمممحق يعدل ممحق القرار 
 مميانة بخميس الجامعي بالمركز 2010 -2009عيةالجام الماستر المفتوحة بعنوان السنة

 

 الميدان الفــرع التخصص طبيعة
 عمـو وتكنولوجيا ىندسة ميكانيكية طاقوية أ
 عمـو بيولوجية تحاليل بيولوجية وبيوكيميائية أ

 تسيير نوعي لممنتجات الزراعية أ عمـو الطبيعة والحياة
 عمـو فالحية

 يةتسيير نوعي لممنتجات الزراع ـ
 

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

 المؤّرخ 581يعدل القرار رقم  ،2015مارس  03مؤّرخ   109رقم  قرار
 المتضمن تأىيل الماستر المفتوحةو  ، المعّدل،2011سبتمبر  4في 

 بجامعة خميس مميانة 2012 -2011بعنوان السنة الجامعية 
 

 البحث العممي،إّن وزير التعميم العالي و 
المتضّمف و، 1999 سنة أبريل 4 الموافق 1419 عاـ الحجة ذي18 في المؤّرخ 05-99وبمقتضى القانوف رقـ -

 القانوف التوجييي لمتعميـ العالي، المعّدؿ والمتّمـ،
 والمتضمف، 2014مايو سنة  5الموافق  1435رجب عاـ  5المؤرخ في  154 -14ـ رق الرئاسي المرسـو وبمقتضى -

 تعييف أعضاء الحكومة،
، 2012 سنة يونيو 4 الموافق 1433 عاـ رجب 14 في المؤّرخ 247-12 رقـ التنفيذي المرسوـ وبمقتضى -
 المتضّمف إنشاء جامعة خميس مميانة،و
 ،2013سنة  يناير 30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 ،الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
المتضّمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف و ، المعّدؿ، 2011سبتمبر  4المؤّرخ في  581رار رقـ وبمقتضى الق -

 بالمركز الجامعي بخميس مميانة، 2012-2011السنة الجامعية 
 :ما يأتي يقـــــــرر

 

المعّدؿ،  ،2011سبتمبر  4المؤّرخ في  581ييدؼ ىذا القرار إلى تعّديل ممحق القرار رقـ  :ادة األولـىــمــال
بالمركز الجامعي خميس  2012-2011المتضّمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنة الجامعية و 

 مميانة.
طبقا لمممحق والمذكور أعاله، ، المعّدؿ، 2011سبتمبر  4المؤّرخ في  581يعّدؿ ممحق القرار رقـ  : 02ادة ــمــال

 المرفق بيذا القرار.
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بتطبيق  ،العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة خميس مميانة، كّل فيما يخّصو يكّمف المدير : 3ادة ــمــال
 .والبحث العمميينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العاليسىذا القرار الذي 

 

 2015مارس  03 ئــر فيحــرر بالـجــزا                                                                                          
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                            
 دمحم مباركي األستاذ                                                                                      

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 المتضّمنو  ، المعّدل،5111سبتمبر  2المؤّرخ في  361القرار رقم يعدل ممحق ممحق 

 بالمركز الجامعي بخميس مميانة، 5115 -5111تأىيل الماستر المفتوحة بعنوان السنة الجامعية 

 الميدان  عالفــر  التخصص طبيعة
 عمـو الطبيعة والحياة عمـو بيولوجية الضبط الغددي وأمراض فيزيولوجية أ
 عمـو إنسانية واجتماعية عمـ المكتبات -عمـو إنسانية  عمـ المكتبات والمعمومات أ

 

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

 5112جويمية  12المؤرخ في  255ر رقم يعدل القرا، 5113 مارس 11المؤرخ في  111قـرار رقم 
 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة المشتركة بين القطاعات المكمفة ببرمجة نشاطات

 البحث العممي والتطوير التكنولوجي وتنسيقيا وترقيتيا وتقييميا في مجاالت الصحة وعموم األحياء
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي ،
والمتضمف  ،1889غشت سنة  99الموافق  1118ربيع الثاني  98المؤرخ في  11-89ى القانوف رقـ بمقتض -

 ـ،مالقانوف التوجييي والبرنامج الخماسي حوؿ البحث العممي والتطوير التكنولوجي، المعدؿ والمت
والمتضمف  ،9211مايو سنة  5الموافق  1145رجب عاـ  5المؤرخ في  151-11وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 تعييف أعضاء الحكومة،
 ،1889سنة  يناير 14الموافق  1119رجب عاـ  9المؤرخ في  99-89وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

سيرىا  والمتضمف إنشاء المجاف المشتركة بيف القطاعات لترقية البحث العممي والتقني وبرمجتو وتقوميو ويضبط
 ، المعدؿ والمتمـ،وتنظيميا

 ،9214سنة ناير ي 42الموافق  1141ربيع األوؿ عاـ  19المؤرخ في  77-14ضى المرسوـ التنفيذي رقـ وبمقت -
 الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،

والمتضمف إنشاء المجنة المشتركة بيف القطاعات  9228جواف سنة  7وبمقتضى القرار المشترؾ المؤرخ في  -
طات البحث العممي والتطوير التكنولوجي وتنسيقيا وترقيتيا وتقييميا في مجاالت الصحة المكمفة ببرمجة نشا

 اء،يوعمـو األح
 

 :يقـرر مـا يأتي 
 

 والمذكور أعاله ، وتحرر كما  9211جويمية  11المؤرخ في  179تعدؿ المادة األولى مف القرار  المــادة األولى :
 يأتي:
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 بدون تغيير............................... .........." المادة األولى : ..............
تحدد القائمة االسمية األعضاء المجنة المشتركة بيف القطاعات المكمفة ببرمجة نشاطات البحث 

 اء كما يمي:يالعممي والتطوير التكنولوجي وتنسيقيا وترقيتيا وتقييميا في مجاالت الصحة وعمـو األح
 ي والبحث العممي :عف وزارة التعميـ العال -
-،............................ 
- ،............................ 
 يحياوي رشيدة ، -
  .دمحم وزيافب -

 ...............................") الباقي بدون تغيير(................................
  لعالي والبحث العمميىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ ا ينشر:  15المــادة 

 

 5113 رسمـا 11حـرر بالجزائر في                                                                                           
 بحث العـمميوزير التعميم العالي وال                                                                                          

 محمـد مبـاركي األستاذ                                                                                                       
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 5112جويمية  12المؤرخ في  254يعدل القرار رقم ، 5113 مارس 11المؤرخ في  115قـرار  رقم 
 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة المشتركة بين القطاعات المكمفة ببرمجة نشاطات

 تنسيقيا وترقيتيا وتقييميا في مجاالت اإلنسانية والتاريخالبحث العممي والتطوير التكنولوجي و 
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
والمتضمف القانوف  ،1889غشت سنة  99الموافق  1118ربيع الثاني  98المؤرخ في  11-89بمقتضى القانوف رقـ  -

 ـ،م، المعدؿ والمتالتوجييي والبرنامج الخماسي حوؿ البحث العممي والتطوير التكنولوجي
والمتضمف  ،9211مايو سنة  5الموافق  1145رجب عاـ  5المؤرخ في  151-11وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 تعييف أعضاء الحكومة،
والمتضمف  ،1889سنة  يناير 14الموافق  1119رجب عاـ  9المؤرخ في  99-89وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

وتنظيميا، سيرىا  العممي والتقني وبرمجتو وتقوميو ويضبطيف القطاعات لترقية البحث إنشاء المجاف المشتركة ب
 المعدؿ والمتمـ،

الذي  ،9214سنة ناير ي 42الموافق  1141ربيع األوؿ عاـ  19المؤرخ في  77-14وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -
 ،ير التعميـ العالي والبحث العممييحدد صالحيات وز 

والمتضمف إنشاء المجنة المشتركة بيف القطاعات  ،9228جواف سنة  7قرار المشترؾ المؤرخ في وبمقتضى ال -
المكمفة ببرمجة نشاطات البحث العممي والتطوير التكنولوجي وتنسيقيا وترقيتيا وتقييميا في مجاالت اإلنسانية 

 والتاريخ،
د قائمة أعضاء المجنة المشتركة بيف القطاعات الذي يحد ،9211جويمية  11المؤرخ في  174وبمقتضى القػرار رقـ  -

المكمفة ببرمجة نشاطات البحث العممي والتطوير التكنولوجي وتنسيقيا وترقيتيا وتقييميا في مجاالت العمـو 
 االنسانية والتاريخ.
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 : يقـرر مـا يأتي
 

 ، وتحرر كما يأتي:لمذكور أعالهوا ،9211جويمية  11المؤرخ في  174:تعدؿ المادة األولى مف القرار المادة األولى
 بدون تغيير............................... " المادة األولى : ................................

تحدد القائمة االسمية األعضاء المجنة المشتركة بيف القطاعات المكمفة ببرمجة نشاطات البحث العممي 
 قييميا في مجاالت العمـو اإلنسانية والتاريخ  كما يمي :والتطوير التكنولوجي وتنسيقيا وترقيتيا وت

 عف وزارة التعميـ العالي والبحث العممي : - 
-،............................ 
- ،............................ 
 عف وزارة التربية الوطنية السيدة بنو قفػور نواؿ، -

 ..........................."غيير() الباقي بدون ت...............................
 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي :  5المادة 

 

 5113 رسمـا 11حـرر بالجزائر في                                                                                             
 وزير التعميم العالي والبحث العـممي                                                                                            

 محمـد مبـاركي        األستاذ                                                                                                 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 5112جويمية  12المؤرخ في  255يعدل القرار رقم ، 5113 مارس 11المؤرخ في  111قـرار  رقم 
 ألعضاء المجنة المشتركة بين القطاعات المكمفة ببرمجة نشاطات الذي يحدد القائمة االسمية

 البحث العممي والتطوير التكنولوجي وتنسيقيا وترقيتيا وتقييميا في مجاالت التكنولوجيا والصناعة
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
والمتضمف  ،1889غشت سنة  99الموافق  1118ربيع الثاني  98المؤرخ في  11-89بمقتضى القانوف رقـ  -

 ـ،مالقانوف التوجييي والبرنامج الخماسي حوؿ البحث العممي والتطوير التكنولوجي، المعدؿ والمت
والمتضمف  ،9211مايو سنة  5الموافق  1145رجب عاـ  5المؤرخ في  151-11وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 تعييف أعضاء الحكومة،
 ،1889سنة  يناير 14الموافق  1119رجب عاـ  9المؤرخ في  99-89رقـ  وبمقتضى المرسوـ التنفيذي -

سيرىا  والمتضمف إنشاء المجاف المشتركة بيف القطاعات لترقية البحث العممي والتقني وبرمجتو وتقوميو ويضبط
 وتنظيميا، المعدؿ والمتمـ،

 ،9214سنة  يناير 42الموافق   1141ربيع األوؿ عاـ  19المؤرخ في  77-14وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي ،

والمتضمف إنشاء المجنة المشتركة بيف القطاعات  ،9228جواف سنة  7وبمقتضى القرار المشترؾ المؤرخ في  -
في مجاالت التكنولوجيا  قييمياالمكمفة ببرمجة نشاطات البحث العممي والتطوير التكنولوجي وتنسيقيا وترقيتيا وت

 ،والصناعة
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أعضاء المجنة المشتركة بيف قائمة الذي يحدد  ،9211جويمية  11المؤرخ في  177 رقـوبمقتضى القػرار  -
القطاعات المكمفة ببرمجة نشاطات البحث العممي والتطوير التكنولوجي وتنسيقيا وترقيتيا وتقييميا في مجاالت 

 التكنولوجيا والصناعة.
 : يقـرر مـا يأتي

 

 والمذكور أعاله، وتحرر كما يأتي: ،9211جويمية  11المؤرخ في  177تعدؿ المادة األولى مف القرار:المــادة األولى
 

 ................................. بدون تغيير " المادة األولى : ...............................
المشتركة بيف القطاعات المكمفة ببرمجة نشاطات البحث تحدد القائمة االسمية األعضاء المجنة 

 العممي والتطوير التكنولوجي وتنسيقيا وترقيتيا وتقييميا في مجاالت التكنولوجيا والصناعة كما يمي:
 عف وزارة التعميـ العالي والبحث العممي : -
-،............................ 
- ،............................ 
-......، ....................... 
-،............................ 
- ،........................... 
-،............................... 
 عف وزارة الثقافة : السيدة دحماني نواؿ، -
-، ............................ 
-،............................ 
-،............................ 
-،............................. 
 عف وزارة الرياضة : عمف موسى رابح . -
 

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

 .ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي:  5المادة 
 

 5113 رسمـا 11حـرر بالجزائر في                                                                                             
 وزير التعميم العالي والبحث العـممي                                                                                            

 محمـد مبـاركي  األستاذ                                                                                                   
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 الذي يحدد ،5112جويمية  12المؤرخ في  251يعدل القرار رقم ، 5113 مارس 11المؤرخ في  112قـرار رقم 
 ألعضاء المجنة المشتركة بين القطاعات المكمفة ببرمجة نشاطات البحث العممي والتطوير القائمة االسمية

 اإلقميمية، البيئة والمخاطر الكبرى  التكنولوجي وتنسيقيا وترقيتيا وتقييميا في مجاالت التييئة
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
والمتضمف  ،1889غشت سنة  99الموافق  1118ربيع الثاني  98المؤرخ في  11-89بمقتضى القانوف رقـ  -

 القانوف التوجييي والبرنامج الخماسي حوؿ البحث العممي والتطوير التكنولوجي، المعدؿ والمتكتـ،
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والمتضمف  ،9211مايو سنة  5الموافق  1145رجب عاـ  5المؤرخ في  151-11وبمقتضى المرسـو الرئاسي رقـ  -
 تعييف أعضاء الحكومة،

 ،1889سنة  يناير 14الموافق  1119رجب عاـ  9المؤرخ في  99-89وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
سيرىا  البحث العممي والتقني وبرمجتو وتقوميو ويضبطوالمتضمف إنشاء المجاف المشتركة بيف القطاعات لترقية 

 وتنظيميا، المعدؿ والمتمـ،
 ،9214ير سنة ينا 42الموافق   1141ربيع األوؿ عاـ  19المؤرخ في  77-14وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي ،
والمتضمف إنشاء المجنة المشتركة بيف القطاعات  9228جواف سنة  7رخ في وبمقتضى القرار المشترؾ المؤ  -

المكمفة ببرمجة نشاطات البحث العممي والتطوير التكنولوجي وتنسيقيا وترقيتيا وتقييميا في مجاالت التييئة 
 اإلقميمية ، البيئة والمخاطر  الكبرى،

الذي يحدد قائمة أعضاء المجنة المشتركة بيف  ،9211جويمية  11المؤرخ في   172وبمقتضى القػرار رقـ  -
القطاعات المكمفة ببرمجة نشاطات البحث العممي والتطوير التكنولوجي وتنسيقيا وترقيتيا وتقييميا في مجاالت 

 التييئة اإلقميمية، البيئة والمخاطر الكبرى.
 

 : يقـرر مـا يأتي
 

، وتحرر كما والمذكور أعاله ،9211جويمية  11مؤرخ في ال 172تعدؿ المادة األولى مف القرار: المــادة األولى
 يأتي:

 " المادة األولى : ................................بدون تغيير.................................
تحدد القائمة االسمية األعضاء المجنة المشتركة بيف القطاعات المكمفة ببرمجة نشاطات البحث 

نولوجي وتنسيقيا وترقيتيا وتقييميا في مجاالت التييئة اإلقميمية، البيئة العممي والتطوير التك
 والمخاطر الكبرى كما يمي :

 عف وزارة التعميـ العالي والبحث العممي : -
- ،............................ 
- ،............................ 
- ،............................ 
- ....................،........ 
- ،........................... 
- ،........................... 
- ،........................... 
- ،........................... 
- ،........................... 
- ،........................... 
 يمة،عف وزارة الصيدي البحري والموارد الصيدية : السيدة سيريدي فض -
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 .......................") الباقي بدون تغيير(.................................
 .ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي : 15المــادة 

 

 5113 رسمـا 11ر بالجزائر في حـر                                                                                            
 وزير التعميم العالي والبحث العـممي                                                                                           

 ذ محمـد مبـاركي       األستا                                                                                                
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 5112جويمية  12المؤرخ في  246يعدل القرار رقم ، 5113 رسما 11المؤرخ في  113قـرار رقم 
 القائمة االسمية ألعضاء المجنة المشتركة بين القطاعات المكمفة ببرمجة نشاطات الذي يحدد

 البحث العممي والتطوير التكنولوجي وتنسيقيا وترقيتيا وتقييميا في مجاالت المواد األولية والطاقة
 

 البحث العممي،إن وزير التعميم العالي و 
والمتضمف  ،1889غشت سنة  99الموافق  1118ربيع الثاني  98المؤرخ في  11-89بمقتضى القانوف رقـ  -

 القانوف التوجييي والبرنامج الخماسي حوؿ البحث العممي والتطوير التكنولوجي، المعدؿ والمتمـ،
والمتضمف  ،9211مايو سنة  5الموافق  1145رجب عاـ  5المؤرخ في  151-11وبمقتضى المرسـو الرئاسي رقـ  -

 تعييف أعضاء الحكومة،
 ،1889سنة يناير  14الموافق  1119رجب عاـ  9المؤرخ في  99-89وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

سيرىا  والمتضمف إنشاء المجاف المشتركة بيف القطاعات لترقية البحث العممي والتقني وبرمجتو وتقوميو ويضبط
 معدؿ والمتمـ،وتنظيميا، ال

 ،9214سنة  يناير 42الموافق   1141ربيع األوؿ عاـ  19المؤرخ في  77-14وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -
 الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي ،

طاعات والمتضمف إنشاء المجنة المشتركة بيف الق ،9228جواف سنة  7وبمقتضى القرار المشترؾ المؤرخ في  -
المكمفة ببرمجة نشاطات البحث العممي والتطوير التكنولوجي وتنسيقيا وترقيتيا وتقييميا في مجاالت المواد األولية 

 والطاقة،
الذي يحدد قائمة أعضاء المجنة المشتركة بيف  ،9211جويمية  11المؤرخ في  149وبمقتضى القػرار رقـ  -

ممي والتطوير التكنولوجي وتنسيقيا وترقيتيا وتقييميا في مجاالت القطاعات المكمفة ببرمجة نشاطات البحث الع
 المواد األولية والطاقة.

 

 : يقـرر مـا يأتي
 

والمذكور أعاله، وتحرر كما  ،9211جويمية  11المؤرخ في  149: تعدؿ المادة األولى مف القرار  المادة األولى
 يأتي:

 .................................. بدون تغيير ." المادة األولى: ............................
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تحدد القائمة االسمية األعضاء المجنة المشتركة بيف القطاعات المكمفة ببرمجة نشاطات البحث 
 العممي والتطوير التكنولوجي وتنسيقيا وترقيتيا وتقييميا في مجاالت المواد األولية والطاقة كما يمي:

 والبحث العممي :عف وزارة التعميـ العالي  -
- ،............................ 
- ،............................ 
- ،............................ 
- ،............................ 
 طاكزوت سمير، -
 ........................."الباقي بدون تغيير(..................................)      

 العممي.ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث  :15المــادة
 

 5113 رسمـا 11حـرر بالجزائر في                                                                                            
 وزير التعميم العالي والبحث العـممي                                                                                            

 محمـد مبـاركي   األستاذ                                                                                                
      

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ،5112جويمية  12المؤرخ في  246يعدل القرار رقم ، 5113مارس  11المؤرخ في  114قـرار  رقم 

 ألعضاء المجنة المشتركة بين القطاعات المكمفة ببرمجة نشاطات يحدد القائمة االسمية الذي
 البحث العممي والتطوير التكنولوجي وتنسيقيا وترقيتيا وتقييميا في مجاالت العموم األساسية

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
والمتضمف  ،1889غشت سنة  99الموافق  1118 ربيع الثاني 98المؤرخ في  11-89بمقتضى القانوف رقـ  -

 القانوف التوجييي والبرنامج الخماسي حوؿ البحث العممي والتطوير التكنولوجي، المعدؿ والمتمـ،
والمتضمف  ،9211مايو سنة  5الموافق  1145رجب عاـ  5المؤرخ في  151-11وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 تعييف أعضاء الحكومة،
 ،1889سنة  يناير 14الموافق  1119رجب عاـ  9المؤرخ في  99-89المرسوـ التنفيذي رقـ وبمقتضى  -

سيرىا  والمتضمف إنشاء المجاف المشتركة بيف القطاعات لترقية البحث العممي والتقني وبرمجتو وتقوميو ويضبط
 وتنظيميا، المعدؿ والمتمـ،

 ،9214سنة  يناير 42الموافق  1141بيع األوؿ عاـ ر  19المؤرخ في  77-14وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،

والمتضمف إنشاء المجنة المشتركة بيف القطاعات  ،9228جواف سنة  7وبمقتضى القرار المشترؾ المؤرخ في  -
يا وترقيتيا وتقييميا في مجاالت العمـو المكمفة ببرمجة نشاطات البحث العممي والتطوير التكنولوجي وتنسيق

 األساسية.
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الذي يحدد قائمة أعضاء المجنة المشتركة بيف  ،9211جويمية  11المؤرخ في   148وبمقتضى القػرار رقـ  -
القطاعات المكمفة ببرمجة نشاطات البحث العممي والتطوير التكنولوجي وتنسيقيا وترقيتيا وتقييميا في مجاالت 

 سية.العمـو األسا
 

 : يقـرر مـا يأتي
 

والمذكور أعاله، وتحرر كما  ،9211جويمية  11المؤرخ في  149تعدؿ المادة األولى مف القرار  :المــادة األولى
 يأتي:

 .................................. بدون تغيير ...................." المادة األولى: ........
جنة المشتركة بيف القطاعات المكمفة ببرمجة نشاطات البحث تحدد القائمة االسمية األعضاء الم

 العممي والتطوير التكنولوجي وتنسيقيا وترقيتيا وتقييميا في مجاالت العمـو األساسية  كما يمي :
 عف وزارة التعميـ العالي والبحث العممي : - 
- ،............................ 
- ،............................ 
- ..،.......................... 
- ،............................ 
- ،............................ 
 بف تميس عبد الحكيـ، -

 ....................................")الباقي بدون تغيير(.................................
 عميـ العالي والبحث العممي.تينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لم : 15المـــادة 

 

 5113 رسمـا 11حـرر بالجزائر في                                                                                           
 لي والبحث العـمميوزير التعميم العا                                                                                          

 محمـد مبـاركي        األستاذ                                                                                                    
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الذي يحدد ،5112جويمية  12المؤرخ في  246يعدل القرار رقم ، 5113 مارس 11المؤرخ في  115قـرار رقم 
شاطات البحث العممي والتطوير ألعضاء المجنة المشتركة بين القطاعات المكمفة ببرمجة ن القائمة االسمية

 التكنولوجي وتنسيقيا وترقيتيا وتقييميا في مجاالت السكن والتعمير والبناء والنقل واألشغال العمومية
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
والمتضمف  ،1889غشت سنة  99الموافق  1118ربيع الثاني  98المؤرخ في  11-89بمقتضى القانوف رقـ  -
 قانوف التوجييي والبرنامج الخماسي حوؿ البحث العممي والتطوير التكنولوجي، المعدؿ والمتمـ،ال
والمتضمف  ،9211مايو سنة  5الموافق  1145رجب عاـ  5المؤرخ في  151-11وبمقتضى المرسـو الرئاسي رقـ  -

 تعييف أعضاء الحكومة،
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 ،1889اير سنة ني 14الموافق  1119عاـ  رجب 9المؤرخ في  99-89وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
سيرىا  والمتضمف إنشاء المجاف المشتركة بيف القطاعات لترقية البحث العممي والتقني وبرمجتو وتقوميو ويضبط

 وتنظيميا، المعدؿ والمتمـ،
 ،9214يناير سنة   42الموافق   1141ربيع األوؿ عاـ  19المؤرخ في  77-14وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
والمتضمف إنشاء المجنة المشتركة بيف القطاعات  ،9228جواف سنة  7وبمقتضى القرار المشترؾ المؤرخ في  -

المكمفة ببرمجة نشاطات البحث العممي والتطوير التكنولوجي وتنسيقيا وترقيتيا وتقييميا في مجاالت السكف 
 لتعمير والبناء والنقل واألشغاؿ العمومية،وا
أعضاء المجنة المشتركة بيف قائمة الذي يحدد  ،9211جويمية  11المؤرخ في   175وبمقتضى القػرار رقـ  -

القطاعات المكمفة ببرمجة نشاطات البحث العممي والتطوير التكنولوجي وتنسيقيا وترقيتيا وتقييميا في مجاالت 
 .ناء والنقل واألشغاؿ العموميةالسكف والتعمير والب

 

 : يقـرر مـا يأتي
 

والمذكور أعاله، وتحرر كما  ،9211جويمية  11المؤرخ في  175تعدؿ المادة األولى مف القرار :  المادة األولى
 يأتي:

 .................................. بدون تغيير " المادة األولى: .............................
قائمة االسمية األعضاء المجنة المشتركة بيف القطاعات المكمفة ببرمجة نشاطات البحث تحدد ال

العممي والتطوير التكنولوجي وتنسيقيا وترقيتيا وتقييميا في مجاالت السكف والتعمير والبناء والنقل 
 يمي: واألشغاؿ العمومية  كما

 البحث العممي :عف وزارة التعميـ العالي و  - 
-...........،................. 
 بف صايبي محمود، -
-،........................... 
 جبراني عبد الكريـ، -
-،.............................. 

 

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

  .مية لمتعميـ العالي والبحث العممي: ينشر ىذا القرار في النشرة الرس 15المـــادة 
 

 5113 رسمـا 11حـرر بالجزائر في                                                                                            
 تعميم العالي والبحث العـمميوزير ال                                                                                           

 محمـد مبـاركي        األستاذ                                                                                                 
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 الذي 5112جويمية  12المؤرخ في  246يعدل القرار رقم ، 5113 مارس 11المؤرخ في  116قـرار رقم 
 البحث العممي ألعضاء المجنة المشتركة بين القطاعات المكمفة ببرمجة نشاطات االسميةيحدد القائمة 

 والتطوير التكنولوجي وتنسيقيا وترقيتيا وتقييميا في مجاالت القانون، االقتصاد والمجتمع
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
والمتضمف القانوف  1889غشت سنة  99الموافق  1118ربيع الثاني  98المؤرخ في  11-89بمقتضى القانوف رقـ  -

 التوجييي والبرنامج الخماسي حوؿ البحث العممي والتطوير التكنولوجي، المعدؿ والمتمـ،
والمتضمف  9211مايو سنة  5الموافق  1145رجب عاـ  5المؤرخ في  151-11وبمقتضى المرسـو الرئاسي رقـ  -

 تعييف أعضاء الحكومة،
والمتضمف  1889اير سنة ني 14الموافق  1119رجب عاـ  9المؤرخ في  99-89وـ التنفيذي رقـ وبمقتضى المرس -

سيرىا وتنظيميا،  إنشاء المجاف المشتركة بيف القطاعات لترقية البحث العممي والتقني وبرمجتو وتقوميو ويضبط
 المعدؿ والمتمـ،

 9214يناير سنة  42الموافق  1141وؿ عاـ ربيع األ 19المؤرخ في  77-14وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،

والمتضمف إنشاء المجنة المشتركة بيف القطاعات  9228جواف سنة  7وبمقتضى القرار المشترؾ المؤرخ في  -
تيا وتقييميا في مجاالت القانوف، المكمفة ببرمجة نشاطات البحث العممي والتطوير التكنولوجي وتنسيقيا وترقي

 االقتصاد، والمجتمع.
الذي يحدد قائمة أعضاء المجنة المشتركة بيف  9211جويمية  11المؤرخ في  174وبمقتضى القػرار رقـ  -

القطاعات المكمفة ببرمجة نشاطات البحث العممي والتطوير التكنولوجي وتنسيقيا وترقيتيا وتقييميا في مجاالت 
 القتصاد والمجتمع.القانوف، ا

 

 : يقـرر مـا يأتي
 

 والمذكور أعاله، وتحرر كما يأتي: 9211جويمية  11المؤرخ في  175تعدؿ المادة األولى مف القرار : المادة األولى
 .................................... بدون تغيير " المادة األولى: .............................

ة األعضاء المجنة المشتركة بيف القطاعات المكمفة ببرمجة نشاطات البحث العممي تحدد القائمة االسمي
 والتطوير التكنولوجي وتنسيقيا وترقيتيا وتقييميا في مجاالت القانوف، االقتصاد والمجتمع كما يمي :

- ،................................. 
- ............................،..... 
- ............،..................... 
- ،................................. 
- ...............................،.. 
- ،................................. 
- ،................................. 
 عف وزارة البريد وتكنولوجيات اإلعالـ واالتصاؿ : ضياؼ محمود -
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 ....................................")الباقي بدون تغيير(.............................
 .ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي : 15المادة 

 

 5113 رسمـا 11حـرر بالجزائر في                                                                                          
 وزير التعميم العالي والبحث العـممي                                                                                         

 محمـد مبـاركي        األستاذ                                                                                               
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الذي 5112جويمية  12المؤرخ في  246يعدل القرار رقم ، 5113 مارس 11المؤرخ في  117قـرار رقم 
 البحث ألعضاء المجنة المشتركة بين القطاعات المكمفة ببرمجة نشاطات يحدد القائمة االسمية

 العممي والتطوير التكنولوجي وتنسيقيا وترقيتيا وتقييميا في مجاالت التربية والثقافة االتصال
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
والمتضمف القانوف  1889غشت سنة  99الموافق  1118ربيع الثاني  98المؤرخ في  11-89قانوف رقـ بمقتضى ال -

 التوجييي والبرنامج الخماسي حوؿ البحث العممي والتطوير التكنولوجي، المعدؿ والمتمـ،
لمتضمف وا 9211مايو سنة  5الموافق  1145رجب عاـ  5المؤرخ في  151-11وبمقتضى المرسـو الرئاسي رقـ  -

 تعييف أعضاء الحكومة،
والمتضمف  1889اير سنة ني 14الموافق  1119رجب عاـ  9المؤرخ في  99-89وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

سيرىا وتنظيميا،  إنشاء المجاف المشتركة بيف القطاعات لترقية البحث العممي والتقني وبرمجتو وتقوميو ويضبط
 المعدؿ والمتمـ،

 9214يناير سنة  42الموافق  1141ربيع األوؿ عاـ  19المؤرخ في  77-14سوـ التنفيذي رقـ وبمقتضى المر  -
 الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،

والمتضمف إنشاء المجنة المشتركة بيف القطاعات  9228جواف سنة  7وبمقتضى القرار المشترؾ المؤرخ في  -
ث العممي والتطوير التكنولوجي وتنسيقيا وترقيتيا وتقييميا في مجاالت التربية المكمفة ببرمجة نشاطات البح

 والثقافة واالتصاؿ.

الذي يحدد قائمة أعضاء المجنة المشتركة بيف  9211جويمية  11المؤرخ في   171وبمقتضى القػرار رقـ  -
قيا وترقيتيا وتقييميا في مجاالت القطاعات المكمفة ببرمجة نشاطات البحث العممي والتطوير التكنولوجي وتنسي

  .التربية والثقافة واالتصاؿ
 

 : يقـرر ما يأتي
 

والمذكور أعاله، وتحرر كما  9211جويمية  11المؤرخ في  171تعدؿ المادة األولى مف القرار  :المــادة األولى
 يأتي:

 .................................. بدون تغيير " المادة األولى: .............................
 عف وزارة التعميـ العالي والبحث العممي: -
- ،.............................. 
 بمعربي جمػاؿ، -
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- ،............................... 
 عف وزارة الثقافة :  -
 السيدة مييوبي جييدة، -
- ،............................. 
 عف وزارة التربية الوطنية :  -
 صالحي دمحم،ـ يابراى -

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

 ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. ينشر:  15المــــادة 
 

 5113 رسمـا 11حـرر بالجزائر في                                                                                         
 وزير التعميم العالي والبحث العـممي                                                                                        

 دمحم مباركي                 األستاذ                                                                                                   
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ،2012ماي  3المؤرخ في  78يعدل القرار رقم  ،2015مارس  11مؤرخ في  120رقم قرار 
 1البميدة  يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة جامعة الذي

 

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

 والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
 ،1989سنة  أوؿ غشت الموافق 1409 عاـذي الحجة  29المؤرخ في 137-89بمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ و  -

 منو، 3، المعدؿ والمتمـ، السيما المادة 1والمتضمف إنشاء جامعة البميدة
 ،2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77 –13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
غشت سنة  23الموافق  1424جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03التنفيذي رقـ  وبمقتضى المرسوـ -

 منو، 12بتنظيميا وسيرىا، المعدؿ والمتمـ، السيما المادة الذي يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة  ،2003
الذي يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس إدارة جامعة  ،2012ماي  3المؤرخ في  78وبمقتضى القرار رقـ  -

 .1البميدة
 

 :ما يأتي ررــقـــيـ
 

، والمذكػور أعاله، كما ىو محدد 2012ماي  3المؤرخ في  78يعػدؿ الجدوؿ الممحق بالقرار رقـ : ادة األولىــمــال
 في الجدوؿ الممحق بيذا القرار.

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

 2015مارس  11حــرر بالـجــزائــر في:                                                                                        
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                          

 دمحم مباركي                                                                                                     
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 1 البميدةاء مجمس إدارة جامعة قائمة أعض
 األعضاء المعينين: -1
 

 القطاع          الصفة االسم والمقب
 البحث العمميو  ممثل الوزير المكمف بالتعميـ العالي رئيس زغدار أحمد -
 ممثل الوزير المكمف بالمالية عضو زقاري نجيب -
 لمينييفممثل الوزير المكمف بالتكويف والتعميـ ا عضو بمبكوش  عبد القادر -
 واإلصالح اإلداري  ممثل السمطة المكمفة بالوظيفة العمومية عضو سماعيمي حاج -
 بالتربية الوطنية  ممثمة الوزيرة المكمفة عضو أيت إبراىيـ غنيمة -
 والتشغيل والضماف االجتماعي ممثل الوزير المكمف بالعمل عضو بف عمواش كماؿ -
 بالسكف والعمراف والمدينة مفممثل الوزير المك عضو بف مريجة عبد العزيز -
صالح المستشفيات ممثل الوزير المكمف عضو بميادي رابح -  بالصحة والسكاف وا 
 ممثل الوزير المكمف بالفالحة  عضو قنيس مسعود -
 بالصناعة والمناجـ ممثل الوزير المكمف عضو ىريوؾ باية -
 بالنقل ممثل الوزير المكمف عضو رزوؽ مختار -
 بالتييئة العمرانية والبيئة ممثل الوزير المكمف ضوع بوحارة أحمد رؤوؼ -
 الوالي ممثل عضو مساىل دمحم -

 

 األعضاء المنتخبين: -2
 

 الييئة الصفة االسم والمقب
 ممثمة منتخبة عف األساتذة لكمية العموـ عضو بف عمر دمحم األميف -
 ممثل منتخب عف األساتذة لكمية التكنولوجيا عضو مرزوؽ مصطفي -
 ممثل منتخب عف األساتذة لكمية الطب عضو وخاتـ بف يحيب -
 ممثل منتخب عف األساتذة لكمية عمـو الطبيعة والحياة عضو قيطارني جماؿ -
 ممثل منتخب عف األساتذة لمعيد العمـو البيطرية عضو قايدي رشيد -
 ية ممثل منتخب عف األساتذة لمعيد الطيراف والدراسات الفضائ عضو رزوؽ الطاىر -
 ممثل منتخب عف األساتذة لمعيد اليندسة المعمارية والتعمير عضو شيخ زواوي مصطفى -
 ممثل منتخب عف سمؾ األساتذة المساعديف عضو زرؼ قؤاد -
 ممثمة منتخبة عف سمؾ األساتذة المساعديف عضو عقيمي فاطمة الزىراء -
 يف والتقنييف وعماؿ الخدماتممثل منتخب عف الموظفيف اإلداري عضو عالف عبد القادر  -
 ممثمة منتخبة عف الموظفيف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات عضو المعيزي العاليا  -
 ممثل منتخب عف الطمبة عضو غويني وليد -
 ممثل منتخب عف  الطمبة عضو بوقندورة  أنيس -
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 المؤرخ 129يتضمن إلغاء القرار رقم  ،2015مارس  11فيمؤرخ  121رقم قرار 
 المتضمن إنشاء ندوة العمداء لكل ميدانو  ،2013مارس سنة  6في 

 

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

 والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
الذي يحدد  ،2013يناير  30الموافق  1434ربيع األوؿ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 والمتضمف إنشاء ندوة العمداء لكل ميداف. ،2013مارس سنة  6المؤرخ في  129وبمقتضى القرار رقـ  -
 

 :يقرر ما يأتي
 

 .، والمذكور أعاله2013مارس سنة  6 المؤرخ في 129مغى القرار رقـ ي :ادة األولىــمــال
كمف األميف العاـ لوزارة التعميـ العالي والبحث العممي بتنفيذ ىذا القرار الذي سينشر في النشرة ي :02ادة ــمـــال

 الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
 

 2015مارس  11حــرر بالـجــزائــر في:                                                                                       
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                         

 دمحم مباركي األستاذ                                                                                                    
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يتضمن تعيين ممثل وزارة التعميم العالي والبحث العممي ،2015مارس  11مـؤرخ في  122رقم قــرار 
 ضمن المجنة الوزارية المشتركة المكمفة بتطبيق اتفاقية حظر األسمحة الكيميائية 

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، 1997سنة أفريل  26 الموافق 1417عاـ  ذو الحجة 19المػؤرخ في  125-97بمقتضى المػرسػوـ الرئاسي رقػـ  -

نتاجيا  والمتضمف إنشاء وتنظيـ وسير المجنة الوزارية المكمفة بتطبيق اتفاقية حظر استحداث األسمحة الكيميائية وا 
 منو، 9وخزنيا واستعماليا وتدمير تمؾ األسمحة، المعدؿ، ال سيما المادة 

، 2014مايو سنة  05 الموافق 1435عاـ  رجب 05في  المػؤرخ 154-14بمقتضى المػرسػوـ الرئاسي رقػـ  -
 تعييف أعضاء الحكومة، والمتضمف

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

، والمتضمف تعييف السيد لعابد سيف الديف ممثال 2011جانفي سنة  11ؤرخ في الم 9القرار رقـ  وبمقتضى -
 .لوزارة التعميـ العالي والبحث العممي ضمف المجنة الوزارية المكمفة بتطبيق اتفاقية حظر األسمحة الكيميائية
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 :ما يأتي ــررـــقــــيـ
 

 1417عاـ  ذو الحجة 19المػؤرخ في  125-97اسي رقػـ مف المرسوـ الرئ 9تطبيقا ألحكػاـ المادة  :ادة األولىــمــال
تعييف ممثل وزارة التعميـ والمذكػور أعػاله،  ييػدؼ ىػذا القػرار  ،المعدؿ 1997سنة أفريل  26 الموافق

العالي والبحث العممي ضمف المجنة الوزارية المشتركة المكمفة بتطبيق اتفاقية حظر األسمحة 
 .الكيميائية

، مدير التكويف في الدكتوراه والتأىيل الجامعي ممثال لوزارة التعميـ بن تميس عبد الحكيميعيف السيد  :02ادة ــمـــال
العالي والبحث العممي ضمف المجنة الوزارية المشتركة المكمفة بتطبيق اتفاقية حظر األسمحة 

 . الكيميائية
 ، والمذكور أعاله.0201جانفي سنة  11المؤرخ في  9يمغى القرار رقـ  :03ادة ـــمـــال
 في النػشرة الرسػمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.ىذا القرار ينػشر  :40ادة ـــمـــال
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 المجنة العممية يحـدد القائـمة اإلسمية ألعضـاء ،2015مارس  11مـؤرخ في  123رقم قــرار 
 ألدب العربي لكميـة اآلداب والمغات بجامعـــة مولود معمري بتيــزي وزولقسـم المغة وا

 

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

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

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

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

 الذي يحػدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 .2014أكتوبر  29سـ المغة واألدب العربي بتاريخ وبناء عمى محضر اجتماع المجنة العممية لق -
 

 :ما يأتي ــررـــقــــيـ
 

عاـ  جمادى الثانية 24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذي رقـ  48طبيقا ألحكػاـ المادة ت :ادة األولىــمــال
لقػرار إلى والمذكػور أعػاله،  ييػدؼ ىػذا ا ،، المعدؿ والمتمـ2003غشت سػنة  23الموافق  1424
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مغات تحديد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ المغة واألدب العربي لكميػة اآلداب وال
 .وزو بجامعػة مولود معمري بتيزي 

لمغات اتحدد القائمة االسمية ألعضػاء المجنة العممية لقسـ المغة واألدب العربي لكمية اآلداب و  :02ادة ــمـــال
 الجدوؿ الممحق بيذا القرار. في ي بتيزي وزو بجامعة مولود معمر 

يكمف المدير العاـ لمتعميػـ والتكويػف العالييػػف ومدير جامعة مولود معمػػري بتيزي وزو، كل فيػػما  :03ادة ـــمـــال 
 ينػشر في النػشرة الرسػمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.سيخصو، بتنػفيذ ىػذا القرار الذي 
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 يحدد القائمة االسمية ألعضاء، الذي 2015مارس  11المـؤرخ في  123ممحق بالقرار رقـم 
 ي وزوة مولود معمــري بتيز ـــبجامع المجنة العممية لقسم المغة واألدب العربي لكمية اآلداب والمغات

 

 االسم و المقب الصفـة
 بمعمى أمينة رئيسة المجنة العممية لقسـ المغة واألدب العربي

 شرقي شمس الديف  رئيس القسـ
 بمعيد صالح  األساتذة ممثل عف

 درواش مصطفى  ممثل عف األساتذة
 بف سالـ حورية  ممثمة عف األساتذة

 شعباني لونس ممثل عف األساتذة المحاضريف قسـ " أ "
 حمو الحاج ذىبية ممثمة عف األساتذة المحاضريف قسـ " أ "

 قادري دلولة  ممثمة عف األساتذة المحاضريف قسـ " ب "
 نعماف عزيز  ساتذة المساعديف قسـ "أ "ممثل عف األ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 المجنة العممية يحـدد القائـمة اإلسمية ألعضـاء ،2015مارس  11 مـؤرخ في 124رقم قــرار 

 لقسـم المغة الفرنسية لكميـة اآلداب والمغات بجامعــة مولود معمري بتيــزي وزو
 

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

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

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

 ، منػو 48 المعػػدؿ والمتمػـ،السيما الػمادةوسيرىا،  الذي يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا ،2003
 ،2013سنػة  يناير 30الموافق  1434 عاـ ربيع األوؿ 18المؤرخ في  77-13بمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ و  -

 الذي يحػدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
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 .2014أكتوبر  29وبناء عمى محضر اجتماع المجنة العممية لقسـ المغة الفرنسية بتاريخ  -
 

 :ما يأتي ــررـــقـــيـ
 

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

تحديد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ المغة الفرنسيػة لكميػة اآلداب والمغات بجامعػة 
 مولود معمري بتيزي وزو.

قائمة االسمية ألعضػاء المجنة العممية لقسـ المغة الفرنسية لكمية اآلداب والمغات بجامعة  تحدد ال :02ادة ــمــال
 مولود معمري بتيزي وزو بالجدوؿ الممحق بيذا القرار. 

يكمف المدير العاـ لمتعميػـ والتكويػػف العالييػف ومدير جامعػػػػة مولود معمػػري بتيزي وزو، كل فيػػما : 03ادة ــمــال
 ينػشر في النػشرة الرسػمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.سبتنػفيذ ىػذا القػرار الذي  يخصو،
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 يحدد القائمة االسمية ألعضاء، الذي 2015مارس  11ممحق بالقرار المـؤرخ في 
 المجنة العممية لقسم المغة الفرنسية لكمية اآلداب والمغات بجامعة مولود معمري بتيزي وزو

 

 االسم والمقب الصفـة
 مدبوعميمي أح رئيس المجنة العممية لقسـ المغة الفرنسية

 أحمد طيب منير رئيس القسـ
 سيني شريف المحاضريف قسـ " أ "األساتذة ممثل عف 
 أوطالب عمجية المحاضريف  قسـ " أ "األساتذة ممثمة عف 
 موالؾ قاسي المحاضريف قسـ " أ "األساتذة ممثل عف 
 آيت شالؿ صالح المحاضريف قسـ "ب "األساتذة ممثل عف 
 آيت وحيوف محند أوعمر ف قسـ " أ "المساعدياألساتذة ممثل عف 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ،2014جوان  10المؤرخ في  365يعدل القرار رقم  ،2015س مار  11مـؤرخ في  125رقم قـرار 

 -بتيبازة–الذي يحـدد القائمة االسمية ألعضـاء المجمس العممي لممركز الجامعي مرسمي عبد هللا 
 

 إن وزيـر التعميـم العـالي والبحـث العـممي،
تضّمف موال ،2014مايو سنة  5الموافق  1435رجب عاـ  5المؤرخ في  541-14بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 تعييف أعضاء الحكومة، 
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الذي  ،2005غشت سنة  16الموافق  1426رجب عاـ  11المؤرخ في  299-05وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -
 يحدد مياـ المركز الجامعي والقواعد الخاصة بتنظيمو وسيره،

 ،2011 غشت سنة 22الموافق  1432رمضاف عاـ  22المؤرخ في  302-11وبمقتضى المرسوـ التنفيذي -
 والمتضمف إنشاء مركز جامعي بتبازة،

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

عضاء المجمس العممي لممركز أل الذي  يحػدد القائمة االسمية،2014جواف  10المؤرخ في  365بمقتضى القرار رقـ و  -  
 الجامعي مرسمي عبد هللا بتيبازة. 

 

 ما يأتي: يـقــرر
 

ؼ ىذا القرار إلى تعديل القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لممركز الجامعي مرسمي عبد هللا دييادة األولىــمـــال : 
 .بتيبازة 

الجدوؿ الممحق في  القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لممركز الجامعي مرسمي عبد هللا بتيبازةتحدد 02ادة ــمــال : 
 بيذا القرار.

يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير المركز الجامعي مرسمي عبد هللا بتيبازة، كل فيما  03ادة ــمــال :
 لنشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.يخصو، بتنفيذ ىذا القرار الذي سينشر في ا
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ،2014جوان  10المؤرخ في  365يعدل القرار رقم  ،2015مارس  11مـؤرخ في  ال قـرارالممحق  
 -بتيبازة–الذي  يحـدد القائمة االسمية ألعضـاء المجمس العممي لممركز الجامعي مرسمي عبد هللا 

 

 الصفـة االسم والمقـب
 ممركز الجامعي بتيبازةمديرة المركز، رئيسة المجمس العممي ل فضيمة جنوحات/حريتي

 مدير مساعد مكمف بالدراسات في التدرج والتكويف المتواصل والشيادات نور الديف جميد
 مدير مساعد مكمف بالدراسات لما بعد التدرج والبحث العممي والعالقات الخارجية زىير بوعمامة
 مدير مساعد مكمف بالتنمية واإلستشراؼ طارؽ حرطاني

 يرة معيد العمـو اإلقتصادية والتجارية وعمـو التسييرمد صميحة بف طمحة
 مدير معيد العمـو اإلجتماعية واإلنسانية دمحم عبورة 

 مديرة معيد الحقوؽ و العمـو السياسية فاطيمة عاشور
 مديرة معيد المغة واألدب العربي أنيسة مناد

 العمـو التجارية وعمـو التسييررئيس المجمس العممي لمعيد العمـو اإلقتصادية و  ابراىيـ بمحيمر
 رئيس المجمس العممي لمعيد الحقوؽ والعمـو السياسية حداد العيد

 رئيسة المجمس العممي لمعيد العمـو اإلجتماعية واإلنسانية فاطمة دروش
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 رئيس المجمس العممي لمعيد المغة واألدب العربي عبد الحميد بورايو
 مصف األستاذية لمعيد العمـو اإلقتصادية والتجارية وعمـو التسييرممثل عف األساتذة مف  بوعالـ معوشي

 ممثل عف األساتذة مف مصف األستاذية لمعيد العمـو اإلقتصادية والتجارية وعمـو التسيير نادية قويقح
 ممثل عف األساتذة مف مصف األستاذية لمعيد العمـو اإلجتماعية واإلنسانية نعيمة نصيب
 عف األساتذة مف مصف األستاذية لمعيد العمـو اإلجتماعية واإلنسانية ممثمة حجيمة رحالي

 ممثمة عف األساتذة مف مصف األستاذية لمعيد المغة واألدب العربي مصطفى زقاي جميمة
 ممثمة عف األساتذة مف مصف األستاذية لمعيد الحقوؽ والعمـو السياسية مراد محمودي

 ساعديف قسـ "أ" لممركزممثمة عف األساتذة الم إيرايف نواؿ
 مدير مخبر عثماف لخمف
 مسؤوؿ مكتبة المركز دمحم العرباوي 
 3جامعة الجزائربأستاذ  عمي عبد هللا

 2جامعة الجزائربأستاذ  حسيف عبد الالوي 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يحـدد القائـمــة االسمية ألعضـاء المجمــس العممــي ،2015مارس  11مـؤرخ في  126رقم قــرار 

 -بـومرداس -التجارية وعموم التسيير بجامعة أدمحم بوقرةو  لكميـة العموم االقتصادية
 

 البحـث العـممي،ن وزيـر التعميـم العـالي و إ
 ،2014مايػو سنػة  5 الموافػق 1435 عاـ رجػب 5في  المػؤرخ 154-14بمقتضى المػرسػوـ الرئاسػي رقػـ -
 تعييف أعضاء الحكومة،متضمف وال
 سنةغشت  23 الموافق 1424 جمادى الثانية عاـ 24 فػيالمؤرخ  279-03 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ -

 ،منو 44 السيما المادة وسيرىا، المعدؿ والمتمـ، الذي يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا ،2003
المتضمف و  ،1998سنػة  يونيو 2الموافق  1419صفر عاـ  7المػؤرخ في  189-98وبمقتضى المرسػـو التنػفػيذي رقـ  -

 ، المعدؿ و المتمـ،ومرداسإنشػاء جامػعة بػ
 سنػةيناير  30 الموافػق 1434 عاـ ربيع األوؿ 18 المؤرخ فػي 77-13 ى المرسوـ التنفيذي رقػـوبمقتض -

 الذي يحػدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،،2013
  20و 11 وبنػػاء عمى محػاضر اجتػماع المجمػس العممػي لكميػة العمػوـ االقتصادية، التجارية وعموـ التسيير بتػاريخ -

 .2014 نوفمبر
 

 :ما يأتي ــررـــقــــيـ
 

جػمادى  24المػؤرخ فػي  279-03مف المرسػوـ التػنفيذي رقػـ  44و 43 تطبيقا ألحكػاـ الػمادتيف :ادة األولىــمــال
والمذكػػػور أعػػػاله، ييػدؼ ىػذا  ،، المعػػػدؿ والمتػمـ2003غشت سػنة  23الموافق  1424الثانية عػاـ 
التجػارية و حػديد الػقائػمة االسػمية ألعػضاء المجمس العممػي لكميػة العػموـ االقتػصادية، القػرار إلى ت

 وعمـو التسيير بجامػعة بومرداس.
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 التجارية وعموـ التسييرو  القػائمة االسػمية ألعضاء المجػمس العممي لكمية الػعموـ االقتصادية تحػدد :02ادة ـــمــال
 الممحق بيػذا القرار.الجدوؿ في بجامعػة بومػرداس 

يكمف الػمدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييػف ومديػر جامعػة بػومػرداس، كػل فيػما يخصو، بتنػفيػػذ ىػذا  :03ادة ــمــال
 القػرار الذي سينػشر في النػشرة الرسػمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

 

           2015مارس 11حرر بالجزائر في                                                                                           
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                           

 دمحم مباركي األستاذ                                                                                                    
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي 2015مارس  11ممحق بالقرار المؤرخ في 
 -بـومرداس -أدمحم بوقرةالتجارية وعموم التسيير بجامعة و  ة العموم االقتصاديةلكمي

 

 االسم والمقـب الصفة
 بػموناس عبد هللا عمـو التسيير ة العمـو االقتصادية، التجارية و رئيس المجمس العممي لكمي

 يحياوي نصيرة عػميدة الكمية 
 بػوزيدة حػميد العالقات الخارجيةو  ئب العميد مكمف بما بعد التدرج والبحث العممينا

 شعباني مجيد نائب العميد مكمف بالدراسات و المسائل المرتبطة بالطمبة
 نػور الديف  نجيب رئيس قسـ العمـو االقتصادية 

 رحماني العربي رئيس قسـ العمـو التجارية 
 شعباني لطفي رئيس قسـ عمـو التسيير

 جػاري فاتح التجاريةرئيس المجنة العممية لقسـ العمـو 
 درار عياش رئيس المجنة العممية لقسـ العمـو االقتصادية 

 شنايت صباح  رئيس المجنة العميمة لقسـ عمـو التسيير 
 بف عنتر عبد الرحماف  األساتذة مف مصف األستاذية لقسـ العمـو التجاريةعف ممثل 

 أوسػرير مػنور ريةممثل عف األساتذة مف مصف األستاذية لقسـ العمـو التجا
 حػوشيف كماؿ ممثل عف األساتذة مف مصف األستاذية لقسـ عمـو التسيير

 مػغاري عبد الرحمف  ممثل عف األساتذة مف مصف األستاذية لقسـ العمـو االقتصادية
 تػومي عبد الرحماف ممثل عف األساتذة مف مصف األستاذية لقسـ العمـو االقتصادية

 بوطالب إبراىيـ  مساعديف قسـ "أ "ممثل عف األساتذة ال
 خػوخي عبد الرحماف ممثل عف األساتذة المساعديف قسـ "أ "

 أونيس عبد المجيد مػدير مخبر
 شنوؼ شعيب مػدير مخبر

 إيػزة   سفياف مػسؤوؿ المكتبة
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 لقسممية يحـدد القائـمــة االسمية ألعضـاء المجنة العم ،2015مارس  11مـؤرخ في  127رقم قــرار 
 -ببومـرداس-بجامعـة ادمحم بوقرة  التجارية وعموم التسييرو  العموم االقتصادية لكميـة العـموم االقتصادية

 

 البحـث العـممي،إن وزيـر التعميـم العـالي و 
، 2014مايػو سنػة  5 الموافػق 1435 عاـ رجػب 5في  المػؤرخ 154-14بمقتضى المػرسػوـ الرئاسػي رقػـ  -
 تعييف أعضاء الحكومة، تضمفموال
 ،1998سنػة  يونيو 2الموافق  1419عػاـ  صفر 7المػؤرخ في  189-98وبمقتضى المرسػوـ التنػفػيذي رقـ  -
 المتضمف إنشػاء جامػعة بػومرداس، المعدؿ والمتمـ،و 
 ت سنػةغش 23 الموافق 1424جمػادى الثانية عاـ  24 فػيالمؤرخ  279-03وبمقتضى المػرسـو التنفيذي رقـ  -

 منو،  48السيما المادة  وسيرىا، المعدؿ والمتمـ، الذي يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا ،2003
 ،2013سنػة  يناير 30الموافػق  1434 عاـ ربيع األوؿ 18المؤرخ فػي  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقػـ -

 عممي،الذي يحػدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث ال
 .2014نوفمبر  13و  11وبنػػاء عمى محػاضر اجتػماع المجنة العممية لقسـ العمـو االقتصادية بتاريخ  -

 

 ما يأتي: يـقــرر
جػمادى الثانية عػاـ  24المػؤرخ فػي  279-03مف المرسػوـ التػنفيذي رقػـ  48تطبيقا ألحكػاـ الػمادة ادة األولى :ــمــال

، المعػػػدؿ والمتػمـ والمذكػػػور أعػػػاله، ييػدؼ ىػذا القػرار إلى تحػديد الػقائػمة 2003ة غشت سػن 23الموافق  1424
االسػمية ألعػضاء المجػنة العممػية لقسػـ العموـ االقتصادية لكميػة العػموـ االقتصادية التجارية وعموـ التسيير بجامػعة 

 ادمحم بوقرة  ببومرداس.
 االسػمية ألعػضاء المجنة العممية لقسـ العموـ االقتصادية لكميػة العػموـ االقتصادية تحػدد القػائمة: 02ادة ــمــال
 الجدوؿ الممحق بيػذا القرار.في التجارية وعمـو التسيير بجامػعة ادمحم بوقرة  ببومرداس و 
ومػرداس، كػل فيػما يخصو، يكمف الػمدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييػف ومديػر جامعػة ادمحم بوقرة ببػ: 03ادة ـمــال

 بتنػفيػػذ ىػذا القػرار الذي سينػشر في النػشرة الرسػمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
                                                                                                      2015 مارس 11 حرر بالجزائر في

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                           
 دمحم مباركي األستاذ                                                                                                       

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم ،2015مارس  11ممحق بالقرار المؤرخ في 

 ببـومرداس  التجارية وعموم التسيير بجامعة ادمحم بوقرةو  العموم االقتصادية لكمية العموم االقتصادية
 

 االسم والمقـب الصفة
 درار عياش رئيس المجنة العممية

 نور الديف نجيب رئيس القسـ
 مغاري عبد الرحماف ممثل األساتذة

 بف عمر خالد  ممثل األساتذة المحاضريف قسـ " أ "



   5102 أفريل(-الجزء الثاني )مارس-السداسي األولالنشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي                          103

 

 دبيش أحمد ممثل األساتذة المحاضريف قسـ " أ "
 ة دمحم الصالحزويت ممثل األساتذة المحاضريف قسـ " ب "
 سعدي فيصل ممثل األساتذة المساعديف قسـ " أ "

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يحـدد القائـمة االسمية ألعضـاء المجنة العممية لقسم ، 2015مارس  11مـؤرخ في  128رقم  قــرار

 بـومـرداس-التـجارية وعـموم التسيير بجامعـة أدمحم بوقرة و  عمـوم التسيير لكميـة العـموم االقتصادية
 
 

 البحـث العـممي،إن وزيـر التعميـم العـالي و 
، 2014مايػو سنػة  5 الموافػق 1435 عاـ رجػب 5في  المػؤرخ 154-14بمقتضى المػرسػوـ الرئاسػي رقػـ  -
 تضمف تعييف أعضاء الحكومة،موال
 ،1998سنػة  يونيو 2الموافق  1419عػاـ  صفر 7المػؤرخ في  189-98وبمقتضى المرسػوـ التنػفػيذي رقـ  -
 المتضمف إنشػاء جامػعة بػومرداس، المعدؿ والمتمـ،و 
 غشت سنػة 23 الموافق 1424جمػادى الثانية عاـ  24 فػيالمؤرخ  279-03نفيذي رقـ وبمقتضى المػرسـو الت -

 منو،  48السيما المادة  وسيرىا، المعدؿ والمتمـ، الذي يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا ،2003
 ،2013سنػة  يناير 30الموافػق  1434 عاـ ربيع األوؿ 18المؤرخ فػي  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقػـ -

 الذي يحػدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 .2014نوفمبر  19و 11وبنػػاء عمى محػاضر اجتػماع المجنة العممية لقسـ عمـو التسيير بتاريخ  -
 

 :ما يأتي ــررــــقـــي
 

الثانية   جػمادى 24المػؤرخ فػي  279-03قػـ مف المرسػـو التػنفيذي ر  48تطبيقا ألحكػاـ الػمادة  :ادة األولىــمــال
والمذكػػػور أعػػػاله، ييػدؼ ىػذا القػرار  ،، المعػػػدؿ والمتػمـ2003غشت سػنة  23الموافق  1424عػاـ 

 إلػى تحػديد الػقائػمة االسػمية ألعػضاء المجػنة العمػمية لقسػـ عػموـ التسيير لكميػة العػمـو االقتػصادية
 ـو التسيير بجامػعة بػومرداس.التجػارية وعمو 

التجارية و  تحػدد القػائمة االسػمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ عػموـ التسيير لكمية الػعموـ االقتصادية : 02ادة ــمــال
 الجدوؿ الممحق بيػذا القرار.في وعمـو التسيير بجامعػة بومػرداس 

يف العالييػف ومديػر جامعػة بػومػرداس، كػل فيػما يخصو، بتنػفيػػذ ىػذا يكمف الػمدير العاـ لمتعميـ والتكو :  03ادة ــمــال
 القػرار الذي سينػشر في النػشرة الرسػمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

 

 2015مارس 11 حرر بالجزائر في
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 دمحم مباركياألستاذ 
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 يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسمالذي  ،2015مارس  11ممحق بالقرارالمؤرخ في 
 بـومرداس -التجارية وعموم التسيير بجامعة أحمد بوقرةو  عموم التسيير لكمية العموم االقتصادية

 

 االسم و المقـب الصفة
 شنايت صباح رئيسة المجنة العممية لقسـ عمـو التسيير

 شػعباني لطفي رئيس القسـ
 بػموناس عػبد هللا ةممثل األسػاتذ

 خنفػري خيضر ممثل األسػاتذة المحاضريف قسـ " أ " 
 حػوشيف  كػماؿ  ممثل األسػاتذة المحاضريف قسـ " أ "
 سػعيج  عبد الحكيـ ممثل األساتذة المحاضريف قسـ " ب "
 يوسفي دمحم أكمي ممثل األساتذة المساعديف قسـ " أ "

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يحـدد القائـمــة االسمية ألعضـاء المجنة العممية لقسم ،2015مارس  11 فيمـؤرخ  129رقم قــرار 

 بــومـرداس -التـجارية وعـموم التسيير بجامعـة أدمحم بوقرةو  ية لكميـة العـموم االقتصاديةالعمـوم التجار 
 

 البحـث العـممي،إن وزيـر التعميـم العـالي و 
، 2014مايػو سنػة  5 الموافػق 1435 عاـ رجػب 5في  المػؤرخ 154-14بمقتضى المػرسػوـ الرئاسػي رقػـ  -
 تضمف تعييف أعضاء الحكومة،موال
 ،1998سنػة  يونيو 2الموافق  1419عػاـ  صفر 7المػؤرخ في  189-98وبمقتضى المرسػوـ التنػفػيذي رقـ  -
 المتضمف إنشػاء جامػعة بػومرداس، المعدؿ والمتمـ،و 
 غشت سنػة 23 الموافق 1424جمػادى الثانية عاـ  24فػيالمؤرخ  279-03وبمقتضى المػرسوـ التنفيذي رقـ  -

 منو،  48السيما المادة  وسيرىا، المعدؿ والمتمـ، مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمياالذي يحدد  ،2003
 ،2013سنػة  يناير 30الموافػق  1434 عاـ ربيع األوؿ 18المؤرخ فػي  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقػـ -

 الذي يحػدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 .2014نوفمبر  17و 11اضر اجتػماع المجنة العممية لقسـ العمـو التجارية يتػاريخ وبنػػاء عمى محػ -

 

 :ما يأتي ــررـــقـــيـ
 

جػمادى الثانية   24المػؤرخ فػي  279-03مف المرسػـو التػنفيذي رقػـ  48تطبيقا ألحكػاـ الػمادة  :ادة األولىــمــال
والمذكػػػور أعػػػاله، ييػدؼ ىػذا القػرار  ،والمتػمـ ، المعػػػدؿ2003غشت سػنة  23الموافق  1424عػاـ 

 إلى تحػديد الػقائػمة االسػمية ألعػضاء المجػنة العمػمية لقسػـ الػعموـ التجارية لكميػة العػموـ االقتػصادية
 .التجػارية وعمـو التسيير بجامػعة بػومرداسو 

التجارية و ممية لقسـ العمـو التجارية لكمية الػعموـ االقتصادية تحػدد القػائمة االسػمية ألعضاء المجنة الع :02ادة ــمــال
 الجدوؿ الممحق بيػذا القرار.في وعمـو التسيير بجامعػة بومػرداس 
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يكمف الػمدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييػف ومديػر جامعػة بػومػرداس، كػل فيػما يخصو، بتنػفيػػذ ىػذا  :03ادة ــمــال
 ػشر في النػشرة الرسػمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.القػرار الذي سين

 

                                                                                                       2015 مارس 11 حرر بالجزائر في
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                           

 دمحم مباركياألستاذ                                                                                                    
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العمميةالذي ، 2015مارس  11فيممحق بالقرار المؤرخ 
 عموم التيسيير بجامعة بـومرداسالتجارية و و  ة العموم االقتصاديةلقسم العموم التجارية لكمي

 

 االسم و المقـب الصفة
 تحجػاري فػا رئيس المجنة العممية لقسـ العمـو التجارية

 رحماني العربي رئيس القسـ
 بػف عنتر عبد الرحماف ممثل األسػاتذة
 أوسػرير  مػنور ممثل األسػاتذة 
 أونيس عػبد المجػيد ممثل األسػاتذة 

 شػيخي بالؿ ممثل األساتذة المحاضريف قسـ " أ "
 بمقاضي بمقاسـ ممثل األساتذة المحاضريف قسـ " ب "

 بف حساف حكػيـ ـ " أ "ممثل األساتذة المساعديف قس
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـدة البحث بعنوان، يتضمن إنشاء وح2015مارس  13فيمؤرخ  130رقم  قرار
 " عمم المناعة والباثولوجيا المناعية "لدى مركز البحث في البيوتكنولوجيا

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، المتضمف 1998غشت سنة  22الموافق  1419ربيع الثاني عاـ  29المؤرخ في  11-98بمقتضى القانوف رقـ  -

 ، المعدؿ والمتمـ،2002-1998وؿ البحث العممي والتطوير التكنولوجي القانوف التوجييي والبرنامج الخماسي ح
، 2014مايو سنة  5الموافق  1435رجب عاـ  5المؤرخ في  154-14وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -
 المتضمف تعييف أعضاء الحكومة،و 
، 1999كتوبر سنة أ 31الموافق  1420رجب عاـ  21المؤرخ في  243-99وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

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

 منو، 21و 9ف الذي يحدد كيفيات إنشاء وحدات البحث وتنظيميا وسيرىا، السيما المادتا
، 2007أكتوبر سنة  31الموافق  1428شواؿ عاـ  19المؤرخ في  338-07المرسوـ التنفيذي رقـ  وبمقتضى -

 والمتضمف إنشاء مركز لمبحث في البيوتكنولوجيا،
نوفمبر سنة  24الموافق  1432ذي الحجة عاـ  28المؤرخ في  396-11وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 د القانوف األساسي النموذجي لممؤسسة العمومية ذات الطابع العممي والتكنولوجي،، الذي يحد2011
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، 2013يناير سنة  30 الموافق 1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،

شير   ة الدائمة لمبحث العممي والتطوير التكنولوجي خالؿ دورتيا المنعقدةوبناًء عمى رأي المجنة القطاعي -
 .2014ديسمبر سنة 

 

 :ما يأتي ــــررـــــقـــي
 

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

مركز البحث في إنشاء وحدة البحث بعنواف "عمـ المناعة والباثولوجيا المناعية" لدى 
 ، تدعى في صمب النص "وحدة بحػث".البيوتكنولوجيا

 قسنطينة. يكوف مقر وحدة البحث في والية :02ادةــمــال
المؤرخ  257-99مف المرسوـ التنفيذي رقـ  6 زيادة عمى المياـ المحددة في المادة تتولى وحدة البحث :3ادة ــمــال

 والمذكور أعاله، بما يأتي: ،1999نوفمبر  16الموافق  1420شعباف عاـ  8في 
 تطوير البحث في عمـ المناعة و الباثولوجيا المناعية، -
 دة في الجزائر،تطوير أدوات التشخيص لألمراض المعدية، خاصة تمؾ التي كانت سائ -
 وضع نماذج لمتجارب الحيوانية الفريدة المماثمة لألمراض التي تصيب اإلنساف، -
 المساىمة في المراقبة الحيوية، ال سيما األمراض المعدية الناشئة الجديدة و العائدة لمظيور، -
 جسـ الحي،المساىمة في تطوير اختبارات عالجية جديدة عف طريق تجارب و دراسات في المختبر و في ال -
 .إنشاء بنؾ لمخاليا الجدعية -

  تتشكل وحدة البحث مف قسمي البحث اآلتي ذكرىما: :04ادة ــمــال
 ،قسـ البحث: عمـ المناعة والباثولوجيا المناعية 
 .قسـ البحث: العالج المناعي 

، كل في البيوتكنولوجيامركز البحث يكمف المدير العاـ لمبحث العممي والتطوير التكنولوجي ومديرة  :05ادة ــمــال
 .بتنفيذ ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي ،فيما يخصو

                                                        

 2015مارس  13حرر بالجزائر في                                                                                            
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                            

 دمحم مباركياألستاذ                                                                                             

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ،2013نوفمبر  24المؤرخ في  907ار رقم يـعدل القـر  ،2015مارس  13مـؤرخ في  132رقم قــرار 
 سعـيدة-بجامعة الطاىر موالي ألعضاء المجمس العممي لكمية التكنولوجيايحـدد القائمة االسمية الذي 

 

 البحث العممي،إن وزير التعميم العالي و 
 ،2014سنػة  مػايو 5الموافػق  1435رجب عػاـ  5المؤرخ في  154-14بمقتضى المرسػوـ الرئاسي رقػـ  -

 والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
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غشت سنػة 23  الموافق 1424جػمادى الثانية عاـ  24 المػؤرخ في 279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 منو،  44السيما المادة  ، المعدؿ والمتمـ،يحػدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىاالذي  ،2003

 ،2009يناير سنة  4الموافق  1430محـر عاـ  7المؤرخ في  10-09 فيذي رقـوبمقتضى المرسوـ التػن -
 ، المعدؿ والمتمـ،تضمف إنشاء جامعة سعيدةوالم
 ،2013 يناير سنػة 30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 عممي،الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث ال
الذي يحدد القائػمة االسمية ألعضاء المجمس العممي  ،2013نوفمبر  24 المؤرخ  في 907وبمقتضى القرار رقـ  -

 لكمية التكنولوجيا بجامعػة الطاىر موالي سعيػدة.
 

 :ما يأتي ــررــقـــيـ
 

ممي لكمية التكنولوجيا بجامعة ػيدؼ ىذا القرار إلى تعديل القائمة االسمية ألعضاء المجمس العي :ادة األولىــمــال
 المذكور أعاله.و ، 2013نوفمبر  24المؤرخ في  907الطاىر موالي بسعيدة المرفقة بالقرار رقـ 

طبقا لمجدوؿ تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية التكنولوجيا الطاىر موالي بسعيدة  : 02ادة ــمــال
 يذا القرار.المرفق ب

المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة الطاىر موالي بسعيدة، كل فيػما يخصو،  يكمف : 03ادة ــمـال
 ىذا القػرار الذي سينشر في النشػرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.نفيذ بت

 

           2015مارس 13حرر بالجزائر في                                                                                          
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                         

 دمحم مباركياألستاذ                                                                                            
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يحدد القائمة االسمية ،2015مارس  13 فيممحق بالقرار المـؤرخ 

 ي لكمية التكنولوجيا بجامعة سعيــدةألعضاء المجمس العمم
 

 االسـم والمقـب    الصفـة                    
 حػزاب عبد الكريـ رئيس المجمس العممي لكمية التكنولوجيا

 بومديف العربي عميد كمية التكنولوجيا
 لقادرمػزوار عبد ا نائب عميد الكمية مكمف بما بعد التدرج والبحث العممي والعالقات الخارجية

 زحػاؼ أحمد نائب عميد الكمية مكمف بالدراسات والمسائل المرتبطة بالطمبة
 مػجبر عبد هللا رئيس قسـ اليندسة المدنية والري 

 سػكور ادمحم رئيس قسـ االلكػترتقني 
 دامػو  ميدي رئيس قسـ االلكترونيؾ

 العقباني أحمد شوقي رئيس قسـ اإلعالـ اآللي
 غػالي  مرزوؽ  لقسـ اليندسة المدنية  والري  رئيس المجنة العممية

 حرطاني قادة  رئيس المجػنة العمميػة لقسػـ االلكتروتقني
 بوعسرية فاطػمة رئيسة المجػنة العػممية لقسػـ اإللكترونيؾ
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 ميف عبد المالؾأ رئيس المجػنة الػعممية لقسـ اإلعػالـ اآللي
 جمولي بوعزة اإللكترونيؾمػمثل األسػاتذة ذوي مصػف األستاذية لقسػـ 

 دريس خوجة فاطمة ممثل األسػاتذة ذوي مصف األسػتاذية لقسػـ اإللكترونيؾ
 ميمود يحي  ممثل األسػاتذة ذوي مصف األسػتاذية لقسػـ االلكتروتقني
 ميمودي عبد هللا ممثل األساتذة ذوي مصف األستاذية لقسـ االلكتروتقني

 عباس عكاشة ة لقسـ اإلعالـ اآلليممثل األساتذة ذوي مصف األستاذي
 حػمو رضا دمحم ممثل عف األساتذة لقسـ اإلعالـ اآللي

 باألخضر خميل ممثل األساتذة ذوي مصف األستاذية لقسـ اليندسة المدنية والري 
 شػامي نذير " لمكمية أممثل األساتذة المساعديف قسـ " 
 ر رضوافبػربا " لمكمية أممثل األساتذة المساعديف قسـ " 

 بػوعزة بوبكر الصديق مػدير مػخبر
 بػوعزة خديجة مسؤولة مكتبة الكمية

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يحدد القائمة االسمية ،2015مارس  15 مـؤرخ في 133رقم قــرار 

 سعـيدة -طاىر موالي ألعضاء المجنة العممية لقسـم الفـيزياء لكميـة العـمـوم
 

 البحث العممي،ر التعميم العالي و إن وزي
 ،2014سنػة  مايو 5الموافػق  1435رجب عػاـ  5المؤرخ في  154-14بمقتضى المرسػوـ الرئاسي رقػـ  -

 والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
غشت سنػة  23 الموافق 1424جمادى الثانية عاـ  24 فيالمػؤرخ  279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 منو،  48المعػدؿ والمتمـ، السيما المادة ، مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىاالذي يحدد  ،2003
والمتضمف  ،2009سنة  يناير 4الموافق  1430محـر عاـ  7المؤرخ في  10-09 رسـو التنفيذي رقـوبمقتضى الم -

 ، المعدؿ والمتمـ،إنشاء جامعة سعيدة
 ،2013 سنػةيناير  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 والبحث العممي،الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي 
 .2015جانفي  20وبناء عمى محضر اجتماع المجنة العممية لقسـ الفيزياء لكمية العموـ بتاريخ   -
 

 :ما يأتي يـقــرر
 

جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذي رقـ  48طبيقا الحكاـ المادة ت :ادة األولىــمــال
، المعدؿ والمتمـ والمذكور أعاله، ييذؼ ىذا القرار إلى تحديد 2003غشت سنة  23الموافق  1424

 .القائمة اإلسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الفزياء لكمية العموـ بجامعة طاىر موالي سعيدة
ة تحدد ااقائمة اإلسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الفزياء لكمية العمـو بجامعة طاىر موالي بسعيد:  02ادة ــمــال

 الجدوؿ الممحق بيذا القرار.في 
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كمف المديرالعاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة طاىر موالي بسعيدة، كل فيما يخصو، ي : 03ادة ــمــال
 .بتنفيد ىذا القرار الذي سينػشر في النػشرة الرسػمية لمتعميػـ الػعالػي والبحث العمػمي

 
 2015مارس  15لجزائر في حرر   با                           

 العالي والبحث العممي التعميموزير                              
 دمحم مباركي األستاذ                                                                                   

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يحدد القائمة االسمية الذي، 2015مارس  15فيمـؤرخ   133رقم  ممحق بالقــرار

 سعـيدة -طاىر موالي ألعضاء المجنة العممية لقسـم الفـيزياء لكميـة العـمـوم
 

 االسـم والمقـب   الصفـة                    
 الكرطي دمحم رئيسة المجنة العممية لقسـ الفزياء

 بودالي عبد القادر رئيس القسـ 
 السويدي عبد القادر ممثل األساتذة 
 وردي عكاشة ممثمة األساتذة

 حمادة لشبور قسـ " أ "  يفمساعداتذة الساألممثل 
 بتيرة معاش منى قسـ " ب "األساتذة المحاضريف ممثمة 
 مسكيف دمحم قسـ " أ " يفمساعداتذة الساألممثل 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يتضمن تأىيل جامعة آكمي محند أولحاج بالبويرة ،2015مارس  18مؤرخ في  134قرار رقم 

 شيادة الدكتوراه وتنظيم التأىيل الجامعي ومنحو لمتكوين لمحصول عمى
 

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

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

، والمتعمق 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  -
 ،الذي يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيما وسيرىا، المعدؿ والمتمـ، 2003

، 2012يونيو سنة  4الموافق  1433رجب عاـ  14المؤرخ في  241-12وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -
 المعدؿ والمتمـ، والمتضمف إنشاء جامعة البويرة؛

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

غشت سنة  17المؤرخ في  254-98مف المرسوـ التنفيذي رقـ  113و9طبيقا ألحكاـ المادتيف ت :الـــمــادة األولى
عاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تأىيل جامعة آكمي محند أولحاج ، المعدؿ والمتمـ، والمذكور أ 1998

 .بالبويرة لمتكويف لمحصوؿ عمى شيادة الدكتوراه وتنظيـ التأىيل الجامعي ومنحو
 تحدد قائمة التخصصات المفتوحة لمتأىيل في ممحق ىذا القرار. :02الــمــادة 

( سنوات ابتداء مف تاريخ 04اري المفعوؿ لمدة أربع )تأىيل الممنوح بموجب ىذا القرار ساليبقى  :03الــمــادة  
 17المؤرخ في  254-98مف المرسـو التنفيذي رقـ  115و 12إمضائو مع التقيد بأحكاـ المادتيف 

 المذكور أعاله. المعدؿ والمتمـ، و ،1998غشت سنة 
محند أولحاج بالبويرة، كل فيما يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة آكمي  :04الــمــادة 

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

 2015مارس 18 حرر بالجزائر في                              
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                              

 دمحم مباركي األستاذ             
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يحدد قائمة التخصصات المفتوحة لمتأىيل لمتكوين، 2015مارس  18مؤرخ في  134ممحق بالقرار رقم 
 ولحاج بالبويرةلمحصول عمى شيادة الدكتوراه وتنظيم التأىيل الجامعي ومنحو بجامعة آكمي محند أ

  
 عمـو اقتصادية 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ألعضاء يحدد القائمة االسمية، 2015رسما 13مؤرخ في  135رقم قرار 

 لكمية اليندسة الكيربائية بجامعة وىران لمعموم والتكنولوجياالمجمس العممي 
 

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

 وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ، ىراف لمعموـ والتكنولوجياو  بتنظيـ جامعة
 ،2014مايو سنة  5الموافق  1435رجب عاـ  5المؤرخ في  154-14بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ و  -
 تضّمف تعييف أعضاء الحكومة،موال
سنة ت غش 23الموافق  1424جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03بمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ و  -

 المتّمـ،خاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ و يحّدد مياـ الجامعة والقواعد ال ، الذي2003
الذي  ،2013سنة  يناير 30الموافق  1434ربيع األوؿ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 فيفري  05و جانفي 13المؤرخ في لكمية اليندسة الكيربائية أعضاء المجمس العممي  إنتخابوبناء عمى محضر  -

2015. 
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 :ما يأتي يـقــرر
 

 24المؤرخ في  279-03مف المرسـو التنفيذي المرسوـ التنفيذي رقـ  44تطبيقا ألحكاـ المادة  :ادة األولىــمــال
ييدؼ ىذا  والمذكور أعاله، ،ؿ والمتّمـالمعدّ  ،2003سنة غشت  23الموافق  1424جمادى الثانية عاـ 

وىراف  لكمية اليندسة الكيربائية بجامعة القرار إلى تحديد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي
 .معموـ والتكنولوجيال

معمـو وىراف ل لكمية اليندسة الكيربائية بجامعةتحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي : 02ادة ــمــال
 الجدوؿ الممحق بيذا القرار.في تكنولوجيا وال

،كل فيما يخصو، بتنفيذ معموـ والتكنولوجياوىراف ل جامعةيكمف المدير العـا لمتعمـي والتكويف العالييف ومدير  :03ادة ــمــال
 ينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.سىذا القرار الذي 

 

           2015مارس 13حرر بالجزائر في                                
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                

 دمحم مباركي األستاذ                                                                                         
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الذي يحدد القائمة االسمية ،2015مارس  13 في المؤرخ 135رقم ممحق بالقرار 
 لكمية اليندسة الكيربائية بجامعة وىران لمعموم والتكنولوجياالمجمس العممي  ألعضاء

 

 الصفـة االسم والمقـب
ة الكيربائية، ممثل عف األساتذة مف لكمية اليندسرئيس المجمس العممي  أحمد فواتيح زوبير

 مصف األستاذية لقسـ االلكترونيؾ  
 عميد الكمية طيب براىيمي عبد الحميـ

 نائب العميد مكمف بما بعد التدرج والبحث العممي والعالقات الخارجية بشير غالـ
 نائب العميد مكمف بالدراسات والمسائل المرتبطة بالطمبة قروي سعيد

 رئيس قسـ االلكتروتقني دمحم زلمات مولود 
 رئيس قسـ االلية مداني اسعد حبيب

 رئيس قسـ االلكترونيؾ منصور مختار
 رئيسة المجنة العممية لقسـ االلية غوؿ مولودة حديبي رشيدة

 رئيس المجنة العممية لقسـ االلكترونيؾ قادري دمحم
 رئيس المجنة العممية لقسـ االلكتروتقني بف جبار مختار

 ممثمة عف األساتذة مف مصف األستاذية لقسـ االلكترونيؾ   اود مولودة بوزادي سمطانةد
 ممثل عف األساتذة مف مصف األستاذية لقسـ االلكتروتقني فالزي سمير
 ممثل عف األساتذة مف مصف األستاذية لقسـ االلكتروتقني بنوزة نورالديف

 ستاذية لقسـ االليةممثل عف األساتذة مف مصف األ عوماري عبد الحفيظ
 ممثل عف األساتذة مف مصف األستاذية لقسـ االلية عزوز زيف الديف

 ممثل عف األساتذة المساعديف قسـ "أ" خديـ جياللي
 ممثل عف األساتذة المساعديف قسـ "أ" فراج دمحم
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 مدير مخبر عاللي احمد
 مدير مخبر بمبشير دمحم فوزي 
 مدير مخبر براشد نصر الديف

 مدير مخبر دغاف سطمبولي اميفبو 
 مدير مخبر بورحمة دمحم

 مدير مخبر مزاري بف يونس
 مدير مخبر مكاكية نصر الديف
 مدير مخبر ميدوف عبد الحميد
 مدير مخبر أوعمري عبد العزيز

 مدير مخبر راحمي مصطفى
 مسؤولة مكتبة الكمية معزوزي نصيرة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يتضمن إنشاء وتشكيل لجنة ،2015مارس  15قرار مؤرخ في 
 -عنابة-لدى المدرسة الوطنية العميا لممناجم والمعادن الخدمات االجتماعية

 

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

 القانوف األساسي العاـ لموظيفة العمومية،
الذي يحدد ، 1982سنة  وماي 15الموافق  1402رجب عاـ  21المؤرخ في 179-82بمقتضى المرسـو رقـ و  -
 المتمـ، توى الخدمات االجتماعية وكيفية تمويميا،مح
المتعمق و ، 1982سبتمبر سنة  11الموافق 1402ذي القعدة عاـ  23المؤرخ في 303-82بمقتضى المرسوـ رقـ و  -

 بتسييػر الخدمات االجتماعية،
 ،2014مايو سنة  5الموافق  1435رجب عاـ  5المؤرخ في  154-14بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ و  -
 تضّمف تعييف أعضاء الحكومة،موال
 ،2009سنة  غشت 10 الموافق 1430شعباف عاـ  19المؤرخ في 253-09بمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ و  -
 المتضمف إنشاء المدرسة الوطنية العميا لممناجـ والمعادف،و 
الذي  ،2013سنة  يناير 30الموافق  1434ربيع األوؿ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
ممثمي  إنتخابالمتضمف إعالف نتائج و  ،2015جانفي سنة  21المؤرخ في  2015-19نظػػػػػػػرا لممحضر رقـ و  -

وطنية العميا االساتذة والعماؿ االدارييف التقنييف وعماؿ الخدمة في لجنة الخدمات االجتماعية لدى المدرسة ال
 لممناجـ والمعادف عنابة،
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المتضمف تنصيب أعضاء لجنة الخدمات و  ،2015فيفري سنة  04المؤرخ في  2015-21نظرا  لممحضر رقـ و   -
 االجتماعية لدى المدرسة الوطنية العميا لممناجـ والمعادف بعنابة،

 

 :ما يأتي ررـــقـــي
 

 .ماعية لدى المدرسة الوطنية العميا لممناجـ والمعادف بعنابةتنشأ لجنة الخدمات االجت :مـادة األولى ــال
 تتكوف لجنة الخدمات االجتماعية مف األعضاء اآلتية أسماؤىـ : :02ـادة ــمـــال

 األعضاء الدائمون: 
 أوالد مريـ نجوى، –03 عزوز مفيدة،              –02 ميموف عبد الغاني،               –01
  كواشي سمية، –05                    كحموؿ لطيفة،  –04

 

 األعضاء اإلضافيون : 
  ديباوي أسماء، –02 بنودية دمحم الشريف،              –1

 

( سنوات ابتداء مف تاريخ تنصيب المجنة والذي ال يكوف 03سري عيدة ىذه المجنة لمدة ثالث )ت :03ـادة ــمــال
 .اتنتخابسابقا  لتاريخ إعالف نتائج اإل

بتنفيذ ىذا القرار، الذي سينشر  السيد مدير المدرسة الوطنية العميا لممناجـ والمعادف بعنابة ، يكمف :04ادة ــمــال
 متعميـ العالي والبحث العممي.لفي النشرة الرسمية 

                                     2015 مارس 15 حرر بالجزائر في                                               
 وزير وبتفويض منوالع/                                                                                         

 مدير الموارد البشرية                                                                                          

 إمضاء أمير قاسم داودي                                                                                        
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يتضمن تجديد تشكيمة لجنة 2015مارس  15في  قرار مؤرخ
 لدى المركز الجامعي بعين تيموشنت الخدمات االجتماعية

 

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

 ة العمومية،القانوف األساسي العاـ لموظيف
الذي يحدد ، 1982سنة  وماي 15الموافق  1402رجب عاـ  21المؤرخ في 179-82بمقتضى المرسـو رقـ و  -

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

 الخدمات االجتماعية،بتسييػر 
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 ،2014مايو سنة  5الموافق  1435رجب عاـ  5المؤرخ في  154-14بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ و  -
 تضّمف تعييف أعضاء الحكومة،موال
 ،2008سنة يوليو  9الموافق  1429رجب عاـ  6 المؤرخ في 205-08بمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 بعيف تيموشنت،المتضمف إنشاء المركز الجامعي و 
الذي  ،2013سنة  يناير 30الموافق  1434ربيع األوؿ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
ممثمي االساتذة وعماؿ  إنتخابالمتضمف إعالف نتائج و  ،2014ديسمبر سنة  أوؿنظرا لممحضر المؤرخ في  -
 التقنييف وعماؿ الخدمة في لجنة الخدمات االجتماعية، دارييف،اال
تنصيب أعضاء لجنة الخدمات االجتماعية لدى بالمتعمق و ، 2014ديسمبر سنة  02نظرا لممحضر المؤرخ في  -

 المركز الجامعي بعيف تيموشنت،
 

 :ما يأتي ررـــقـــي
 

 .عية لدى المركز الجامعي بعيف تيموشنتتجدد تشكيمة لجنة الخدمات االجتما :ـادة األولىــمــال
 تتشكل لجنة الخدمات االجتماعية مف األعضاء اآلتية أسماؤىـ : :02ـادة ــمـــال

 األعضاء الدائمون: 
 سالـ ىبري، –03 بف سعيد جاللي،              –02 بف عريبي عماد،               –01
 قدار فتحي، –06 ريـ،                  بكوش م –05 بوتخيل مميكة،                 –04
   ،             زادي أحمد –07

 

 األعضاء اإلضافيون : 
  بف زقير منصورية،      –02 خبزاوي بوعزة،              –01

 

( سنوات ابتداء مف تاريخ تنصيب المجنة  والذي ال يكوف 03تسري عيدة ىذه المجنة لمدة ثالث ) :03ـادة ــمــال
 .اتنتخاببقا لتاريخ إعالف نتائج اإلسا

يكمف السيد مدير المركز الجامعي بعيف تيموشنت، بتنفيذ ىذا القرار، الذي سينشر في النشرة : 04ادة ــمــال
 تعميـ العالي والبحث العممي.لمالرسمية 

 

   2015 مارس 15حرر بالجزائر في                                                                                           
 وزير وبتفويض منو             الع/                                                                                                

 مدير الموارد البشرية                                                                                                         
 إمضاء أمير قاسم داودي                                                                                               

 
 



   5102 أفريل(-الجزء الثاني )مارس-السداسي األولالنشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي                          115

 

 يتضمن تجديد تشكيمة لجنة  2015مارس  15قرار مؤرخ في 
 لمري البميدةالخدمات االجتماعية لدى المدرسة الوطنية العميا 

 

 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،
الذي يحدد ، 1982سنة  وماي 15الموافق  1402رجب عاـ  21المؤرخ في 179-82بمقتضى المرسـو رقـ و  -

 المتمـ، محتوى الخدمات االجتماعية وكيفية تمويميا،
، 1982سبتمبر سنة  11 الموافق 1402ذي القعدة عاـ  23 المؤرخ في 303-82بمقتضى المرسوـ رقـ و  -
 المتعمق بتسييػر الخدمات االجتماعية،و 
الذي يحوؿ  ،1985 أكتوبر سنة 29فق الموا 1406صفر عاـ  15 المؤرخ في 258-85بمقتضى المرسوـ رقـ  -

 المعدؿ، إلى مدرسة وطنية عميا لمري،األراضي وتحسيف لوجيا التقنية و ر معيد الييد
 ،2014مايو سنة  5الموافق  1435رجب عاـ  5المؤرخ في  154-14بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ و  -
 تضّمف تعييف أعضاء الحكومة،موال
 ،2008سنة  يوليو 14الموافق  1429رجب عاـ  11 المؤرخ في 217-08 بمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ -
 المتضمف تحويل المدرسة الوطنية العميا لمري إلى مدرسة خارج الجامعة،و 
الذي  ،2013سنة  يناير 30الموافق  1434ربيع األوؿ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 لي والبحث العممي،يحدد صالحيات وزير التعميـ العا
ممثمي االساتذة وعماؿ  إنتخابالمتضمف إعالف نتائج و  ،2014نوفمبر سنة  26نظرا لممحضر المؤرخ في  -

 االدارييف، التقنييف وعماؿ الخدمة في لجنة الخدمات االجتماعية،
تماعية لدى تنصيب أعضاء لجنة الخدمات االجبالمتعمق و ، 2014ديسمبر سنة  أوؿنظرا لممحضر المؤرخ في  -

 .المدرسة الوطنية العميا لمري البميدة
 

 :ما يأتي ررـــقـــي
 

 .جدد تشكيمة لجنة الخدمات االجتماعية لدى المدرسة الوطنية العميا لري البميدةت :مـادة األولىــال
 تتشكل لجنة الخدمات االجتماعية مف األعضاء اآلتية أسماؤىـ : :02ـادة ــمــال

 األعضاء الدائمون: 
 باللي منير، –03 كاممي دمحم،              –02 رسوؿ عبد العزيز،               –01
 شحيميطة فطومة، –06 شارؼ مريـ،          –05 سرير عبد العزيز،               –04
 درنوني فوزية، -09 عباف نجاة،              -08 رزاوي مسعود،                  –07

 

 فيون : األعضاء اإلضا
  زروؽ المولودة عالوة باية، –02 خداوي منير،              –01
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( سنوات ابتداء مف تاريخ تنصيب المجنة والذي ال يكوف سابقا 03تسري عيدة ىذه المجنة لمدة ثالث ): 03المـادة 
 .اتنتخابلتاريخ إعالف نتائج اإل

ا لمري البميدة، بتنفيذ ىذا القرار، الذي سينشر في النشرة يكمف السيد مدير المدرسة الوطنية العمي: 04ادة ــمــال
 متعميـ العالي والبحث العممي.لالرسمية 

 

   2015 مارس 15حرر بالجزائر في                                                                                        
 وزير وبتفويض منو             الع/                                                                                               

 مدير الموارد البشرية                                                                                                        
 إمضاء أمير قاسم داودي                                                                                              

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يتضمن تجديد تشكيمة لجنة  ،2015مارس  15مؤرخ في  قرار

 الخدمات االجتماعية لدى مديرية الخدمات الجامعية سوق أىراس
 

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

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

 المتمـ، محتوى الخدمات االجتماعية وكيفية تمويميا،
عمق المتو ، 1982سبتمبر سنة  11 الموافق 1402ذي القعدة عاـ  23المؤرخ في 303-82بمقتضى المرسـو رقـ و  -

 بتسييػر الخدمات االجتماعية،
 ،2014مايو سنة  5الموافق  1435رجب عاـ  5المؤرخ في  154-14بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ و  -
 تضّمف تعييف أعضاء الحكومة،موال
، 1995مارس سنة  22الموافق  1415شواؿ عاـ  21 المؤرخ في 84-95 المرسوـ التنفيذي رقـ بمقتضىو  -
 ،المعدؿ والمتمـ ،وطني لمخدمات الجامعية وتنظيمو وعمموالديواف لاالمتضمف إنشاء و 
الذي  ،2013سنة  يناير 30الموافق  1434ربيع األوؿ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
المتضمف إنشاء مديريات الخدمات  ،2004سمبر سنة دي 22بمقتضى القرار الوزاري المشترؾ المؤرخ في و  -

 المعدؿ والمتمـ،الجامعية وتحديد مقرىا وقائمة االقامات الجامعية التابعة ليا ومشتمالتيا،
أعضاء لجنة الخدمات  إنتخابالمتضمف إعالف نتائج و  ،2015جانفي سنة  22محضر المؤرخ في منظرا ل -

 عية سوؽ أىراس،االجتماعية لدى مديرية الخدمات الجام
المتضمف تنصيب أعضاء لجنة الخدمات االجتماعية لدى و ، 2015فيفري سنة  11نظرا لممحضر المؤرخ في  -

 .مديرية الخدمات الجامعية سوؽ أىراس
 

 :أتييقررما ي
 

 .تجدد تشكيمة لجنة الخدمات االجتماعية لدى مديرية الخدمات الجامعية سوؽ أىراس:  المـادة األولى
 تتشكل لجنة الخدمات االجتماعية مف األعضاء اآلتية أسماؤىـ :: 02  المـادة
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 األعضاء الدائمون: 
 شدادي دمحم الطاىر، –03 لحفاية كماؿ،              –02 بوعصيدة نفيسة،               –01
 بساسحية منير، –06 بزار دمحم،             –05 بف صافي ربح،               –04
   يونس،طبيب  –07

 

 األعضاء اإلضافيون : 
  عمامرة شاكر،   –02 حاجي ىواري،              –01

 

( سنوات ابتداء مف تاريخ تنصيب المجنة والذي ال يكوف سابقا 03تسري عيدة ىذه المجنة لمدة ثالث ): 03 المـادة
 ،.اتنتخابلتاريخ إعالف نتائج اإل

معية سوؽ أىراس، بتنفيذ ىذا القرار، الذي سينشر في النشرة الرسمية يكمف السيد مدير الخدمات الجا: 04المادة 
 متعميـ العالي والبحث العممي.ل

 

   2015 مارس 15حرر بالجزائر في                                                                                        
 وزير وبتفويض منو             الع/                                                                                              
 مدير الموارد البشرية                                                                                                       
 إمضاء أمير قاسم داودي                                                                                              

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 5112أوت  14المؤرخ في  511يعدل ويتمم القرار رقم ، 5113مارس  11المؤرخ في  114رقم قـرار  

 عمى أساس االختبارات من أجل االلتحاق برتبة أستاذ مساعد استشفائي جامعي المتضمن فتح مسابقة
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
والمتضمف  9211مايو سنة  5الموافق  1145رجب عاـ  5المؤرخ في  151-11وبمقتضى المرسـو الرئاسي رقـ  -

 تعييف أعضاء الحكومة،
 ،9229مايو سنة  4الموافق  1198 ربيع الثاني عاـ 97المؤرخ في  198-29وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 ف القانوف األساسي الخاص باألستاذ الباحث االستشفائي الجامعي،مالمتض
المتضمف فتح مسابقة عمى أساس اإلختبارات مف  9211أوت  24المؤرخ في  741رقـ  وبناء عمى القرار الوزاري  -

 أجل اإللتحاؽ برتبة أستاذ مساعد إستشفائي جامعي، المعدؿ، المتمـ،
صالح المستشفيات. -  وبعد التشاور مع السيد وزير الصحة والسكاف وا 

 

 : يقـرر ما يأتي
 

 9211أوت  24المؤرخ في  741تعديل وتتميـ ممحق القرار الوزاري رقـ ييذؼ ىذا القرار إلى  :ىــادة األولــالم
 المذكور أعاله.

 يمي:المذكور أعاله كما 9211أوت  24ي المؤرخ ف 741يعدؿ ويتمـ ممحق القرار الوزاري رقـ  :15ادة ـــــالم
 المؤسسة اإلستشفائية المتخصصة في طب األطفاؿ كناستاؿ وىراف":

   (Chirurgie Urologique) في تخصص جراحة المسالؾ البولية( 1حذؼ منصب واحد ) -
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 (Chirurgie Pédiatrique))( في تخصص جراحة األطفاؿ 21فتح منصب واحد) -

(Sce. Chirurgie Urologique)) 
 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي :11ادة ــــالم 
 

 5113مـاي  11حـرر بالجزائر في                                                                                         
 وزير التعميم العالي والبحث العـممي                                                                                       
                         دمحم مباركي األستاذ                                                                                               

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يتضمن تجديد ،2015مارس  24قرار مؤرخ في 

 تشكيمة لجنة الخدمات االجتماعية لدى جامعة أدرار
 

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

 عمومية،القانوف األساسي العاـ لموظيفة ال
الذي يحدد ، 1982سنة  وماي 15الموافق  1402رجب عاـ  21المؤرخ في 179-82بمقتضى المرسـو رقـ و  -

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

 مات االجتماعية،بتسييػر الخد
 ،2014مايو سنة  5الموافق  1435رجب عاـ  5المؤرخ في  154-14بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ و  -
 تضّمف تعييف أعضاء الحكومة،موال
سبتمبر سنة  18 الموافق 1422جمادى الثانية عاـ  30 المؤرخ في 269-01 رقـبمقتضى المرسوـ التنفيذي و  -

 المعدؿ والمتمـ، أدرار، المتضمف إنشاء جامعةو  ،2001
الذي  ،2013سنة  يناير 30الموافق  1434ربيع األوؿ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
العماؿ و  ممثمي االساتذة إنتخابإعالف نتائج بالمتعمق و  ،2015فيفري سنة  10لممحضر المؤرخ في  نظرا -

 التقنييف وعماؿ الخدمة في لجنة  الخدمات االجتماعية،و االدارييف 
المتضمف تنصيب أعضاء لجنة الخدمات االجتماعية لدى و ، 2015فيفري سنة  19لممحضر المؤرخ في نظرا  -

 جامعة أدرار،
 :ما يأتي ررـــقـــي

 

 .امعة أدرارتشكيمة لجنة الخدمات االجتماعية لدى ج تجدد :مـادة األولىــال
 تتشكل لجنة الخدمات االجتماعية مف األعضاء اآلتية أسماؤىـ: :02مـادة ــال

 األعضاء الدائمون: 
 بايشي عبد الحميد، –03 باسة عبد النبي،                   –02 جعفري مبارؾ،               –01
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 بكراوي عمار، -06  طيب الشريف موفق،          –05 تواتي كماؿ،                  –04
  جعفري أحمد، -08 زويبي العربي،               -07

 

 األعضاء اإلضافيون : 
 كموف عبد السالـ،-03 طيبي عبد المجيد،              –02 غرفي دمحم،              –01

 

مجنة والذي ال يكوف سابقا ( سنوات ابتداء مف تاريخ تنصيب ال03تسري عيدة ىذه المجنة لمدة ثالث ) :03مـادة ــال
 .اتنتخابلتاريخ إعالف نتائج اإل

متعميـ العالي لبتنفيذ ىذا القرار، الذي سينشر في النشرة الرسمية  السيد مدير جامعة أدرار، يكمف :04ادة ــمـــال
 والبحث العممي.

 

   2015 مارس 24حرر بالجزائر في                                                                                          
 وزير وبتفويض منو             الع/                                                                                               

 مدير الموارد البشرية                                                                                                
 إمضاء أمير قاسم داودي                                                                                               

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يتضمن تجديد تشكيمة لجنة ،2015مارس  24قرار مؤرخ في 

 لدى مديرية الخدمات الجامعية تممسان الخدمات االجتماعية
 

 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،
الذي يحدد ، 1982سنة  وماي 15الموافق  1402رجب عاـ  21المؤرخ في 179-82بمقتضى المرسـو رقـ و  -

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

 بتسييػر الخدمات االجتماعية،
 ،2014مايو سنة  5الموافق  1435رجب عاـ  5المؤرخ في  154-14بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ و  -
 تضّمف تعييف أعضاء الحكومة،موال
 ،1995مارس سنة  22 الموافق 1415شواؿ عاـ  21 المؤرخ في 84-95 رقـبمقتضى المرسوـ التنفيذي و  -
 ،المعدؿ والمتمـ ،وطني لمخدمات الجامعية وتنظيمو وعمموالديواف الالمتضمف إنشاء و 
الذي  ،2013سنة  يناير 30الموافق  1434ربيع األوؿ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 التعميـ العالي والبحث العممي، يحدد صالحيات وزير
المتضمف إنشاء مديريات الخدمات و  ،2004ديسمبر سنة  22القرار الوزاري المشترؾ المؤرخ في  بمقتضىو  -

 المعدؿ والمتمـ،الجامعية وتحديد مقرىا وقائمة االقامات الجامعية التابعة ليا ومشتمالتيا،
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أعضاء لجنة الخدمات االجتماعية  إنتخابالمتضمف و  ،2014أكتوبر سنة  22لممحضر المؤرخ في نظرا  -
 لمديرية الخدمات الجامعية تممساف،

المتضمف تنصيب أعضاء لجنة الخدمات االجتماعية و ، 2014أكتوبر سنة  22لممحضر المؤرخ في نظرا  -
 .لمديرية الخدمات الجامعية تممساف

 

 :ما يأتي ررــقــي
 

 .لخدمات االجتماعية لدى مديرية الخدمات الجامعية تممسافتجددتشكيمة لجنة ا : مـادة األولىــال
 

 تتشكل لجنة الخدمات االجتماعية مف األعضاء اآلتية أسماؤىـ:: 02مـادة ــال
 األعضاء الدائمون:

 بف عربية عبد العالي، –03 بف يحي عبد الكريـ،              –02 غمبازة مكي –01
  يط سيدي دمحم،حرب –05 تريكي عبد الحق،         –04

            

 األعضاء اإلضافيون : 
 عبدوف ىواري،-03 يوسفي دمحم،              –02 حزاجي عادؿ،              –01

 
 

( سنوات ابتداء مف تاريخ تنصيب المجنة والذي ال يكوف 03عيدة ىذه المجنة لمدة ثالث ) تسري : 03مـادة ـــال
 .اتخابنتسابقا لتاريخ إعالف نتائج اإل

 

يكمف السيد مدير الخدمات الجامعية تممساف، بتنفيذ ىذا القرار، الذي سينشر في النشرة الرسمية : 04 ادةــمـــال
 متعميـ العالي والبحث العممي.ل

   2015 مارس 24حرر بالجزائر في                                                                                        
 وزير وبتفويض منو             الع/                                                                                              

 مدير الموارد البشرية                                                                                                      
 إمضاء أمير قاسم داودي                                                                                            

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يتضمن تجديد تشكيمة لجنة، 2015 مارس 24 قرار مؤرخ في

 الخدمات االجتماعية لدى مديرية الخدمات الجامعية تممسان "منصورة"
 

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

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

 المتمـ، محتوى الخدمات االجتماعية وكيفية تمويميا،
، 1982سبتمبر سنة  11 الموافق 1402اـ ذي القعدة ع 23 المؤرخ في 303-82بمقتضى المرسوـ رقـ و  -
 المتعمق بتسييػر الخدمات االجتماعية،و 
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 ،2014مايو سنة  5الموافق  1435رجب عاـ  5المؤرخ في  154-14بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ و  -
 تضّمف تعييف أعضاء الحكومة،موال
 ،1995مارس سنة  22 لموافقا 1415شواؿ عاـ  21 المؤرخ في 84-95 رقـبمقتضى المرسوـ التنفيذي و  -
 ،المعدؿ والمتمـ ،وطني لمخدمات الجامعية وتنظيمو وعمموالديواف الالمتضمف إنشاء و 
الذي  ،2013سنة  يناير 30الموافق  1434ربيع األوؿ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
المتضمف إنشاء مديريات الخدمات و  ،2004ديسمبر سنة  22القرار الوزاري المشترؾ المؤرخ في  ضىبمقتو  -

 المعدؿ والمتمـ،الجامعية وتحديد مقرىا وقائمة االقامات الجامعية التابعة ليا ومشتمالتيا،
الخدمات أعضاء لجنة  إنتخابالمتضمف إعالف نتائج و  ،2014ديسمبر سنة  17لممحضر المؤرخ في  نظرا -

 االجتماعية لمديرية الخدمات الجامعية  تممساف منصورة،
المتضمف تنصيب أعضاء لجنة الخدمات االجتماعية و  ،2014ديسمبر سنة  17لممحضر المؤرخ في نظرا  -

 .لمديرية الخدمات الجامعية تممساف منصورة
 

 :ما يأتي ررـــقـــي
 

 .جتماعية لدى مديرية الخدمات الجامعية تممساف منصورةتجدد تشكيمة لجنة الخدمات اال :مـادة األولىــال
 تتشكل لجنة الخدمات االجتماعية مف األعضاء اآلتية أسماؤىـ : :02ـادة ــمــال

 األعضاء الدائمون:
 حسيني العربي، –03 رواف بولنوار، –02 عبد الالوي حبيب،               –01
 ليازيد سيدي اليادي، -06 الد شعيب،             بخ –05 طيبي يوسيف،                   –04
 بف قدور إبراىيـ،-09 بسعد بمقاسـ،              -08 خويدمي حورية،             -07

              

 األعضاء اإلضافيون : 
  بوعناني عبد الحق، –02 بف ويس سعيد،              –01
 

والذي ال يكوف  ،( سنوات ابتداء مف تاريخ تنصيب المجنة03لمدة ثالث )تسري عيدة ىذه المجنة  :03ـادة ــمــال
 .اتنتخابسابقا لتاريخ إعالف نتائج اإل

يكمف مدير الخدمات الجامعية تممساف منصورة، بتنفيذ ىذا القرار، الذي سينشر في النشرة الرسمية  :04ادة ـــمــال
 متعميـ العالي والبحث العممي.ل

 

   2015 مارس 24حرر بالجزائر في                                                                                           
 وزير وبتفويض منو             الع/                                                                                               

 مدير الموارد البشرية                                                                                                       
 إمضاء أمير قاسم داودي                                                                                             
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 ،2013سبتمبر  25المؤرخ في  717ل القرار رقم يعد ،2015مارس  25 فيمؤرخ  139رقم قرار 
 الذي يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس إدارة المركز الجامعي بتيسمسيمت، المعدل

           

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

 تعييف أعضاء الحكومة،
الذي  ،2005 غشت سنة 16الموافق  1426 عاـ رجب 11المؤرخ في  299-05بمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

 منو، 10يحدد مياـ المركز الجامعي والقواعد الخاصة بتنظيمو وسيره، ال سيما المادة 
 ،2008 يوليو سنة 9الموافق  1429 عاـ رجب 6المؤرخ في  203-08بمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 منو، 2، ال سيما المادة بتيسمسيمتوالمتضمف إنشاء مركز جامعي 
، 2013 يناير سنة 30الموافق  1434 عاـ ربيع األوؿ 18المؤرخ في  77-13بمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
، الذي يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس إدارة 2013سبتمبر  25المؤرخ في  717ار رقـ بمقتضى القر  -

 المركز الجامعي بتيسمسيمت، المعدؿ.
 

 :ما يأتي يقـــــــــرر
 

والمذكور أعاله كما  ،المعدؿ، 2013سبتمبر  25المؤرخ في  717يعدؿ الجدوؿ الممحق بالقرار رقـ : ادة األولىــمــال
 ي الجدوؿ الممحق ليذا القرار.ىو محدد ف

 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسػمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.:  02ـادة ــمــال
 

 2015مارس  25حرر بالجزائر في    
 لبحث العمميوزير التعميم العالي وا                                                                                          

 دمحم مباركي األستاذ                                                                                            
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 قائمة أعضاء مجمس إدارة المركز الجامعي بتيسمسيمت 
 : معينون األعضاء ال -1

 

 القطاع الصفة اإلسم و المقب
 ممثل الوزير المكمف بالتعميـ العالي والبحث العممي - رئيس - خالدي مدربل - -
 ممثل الوزير المكمف بالمالية - عضو - بوعدالوي سالـ - -
 ممثل الوزير المكمف بالتربية الوطنية - عضو - رزقي أحمد - -
 والتعميـ المينييفممثل الوزير المكمف بالتكويف  - عضو - بمخروبي خالد - -
 ممثل السمطة المكمفة بالوظيفة العمومية واإلصالح اإلداري  - عضو - بورغيدة زوبير - -
 ممثل الوزير المكمف بالعدؿ - عضو - بوبكر نجمة - -
 ممثل الوزير المكمف بالعمل و التشغيل والضماف اإلجتماعي - عضو - البواعمي أحمد - -
 ةممثل الوزير المكمف بالتجار  - عضو - شادؿ دمحم - -
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 ممثل الوزير المكمف بالصناعة والمناجـ - عضو - تمنطيط جماؿ الديف - -
 ممثل الوزيرة المكمفة بالثقافة - عضو - داىل دمحم - -
 ممثل الوالي - عضو - ولد عامر محمود - -

 

 : األعضاء المنتخبون  -2
 

 الييئة الصفة اإلسم و المقب
 غاتممثل منتخب عف األساتذة لمعيد اآلداب والم - عضو - بوعرعارة دمحم - -
 ممثل منتخب عف األساتذة لمعيد العمـو والتكنولوجيا - عضو - بف عالية صالح الديف - -
 ممثل منتخب عف األساتذة لمعيد النشاطات البدنية والرياضية - عضو - واضح أحمد أميف - -
 ممثل منتخب عف األساتذة لمعيد العمـو القانونية واإلدارية - عضو - حبيمي سامي - -
 نتخب عف سمؾ األساتذة المساعديفممثل م - عضو - يونسي دمحم - -
 ممثل منتخب عف سمؾ األساتذة المساعديف - عضو - مداني الطيب - -
 ممثل منتخب عف الموظفيف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات - عضو - واري حكيـ - -
 ممثل منتخب عف الموظفيف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات - عضو - عبد الحميد أحمد - -
 ممثل منتخب عف الطمبة - عضو - ادرفرلو عبد الق - -
 ممثل منتخب عف الطمبة - عضو - ماحي وليد - -

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 حدد، ي2015مارس  25مؤرخ في  140رقم قرار 

 تبسة جامعة القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة
 

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

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

 منو، 12يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدؿ والمتمـ، السيما المادة الذي  ،2003
، 2009يناير سنة  4الموافق  1430محـر عاـ  7المؤرخ في  08-09التنفيذي رقـ  وبمقتضى المرسوـ -
 منو. 2، المعدؿ والمتمـ ،السيما المادة المتضمف إنشاء جامعة تبسةو 
 ،2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 لي والبحث العممي،االذي يحدد صالحيات وزير التعميـ الع
 

 :ما يأتيرر ـــقــي
 

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

 تحديد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة جامعة تبسة.
 سة في الجدوؿ الممحق ليذا القرار.تحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة جامعة تب: 02ادة ــمــال
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 .والبحث العممي ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي :03ادة ــمــال
 2015مارس  25فيحرر بالجزائر                                                                                            

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                           
 األستاذ: دمحم مباركي                                                                                                

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 تبسةقائمة أعضاء مجمس إدارة جامعة 

 :األعضاء المعينين -1
 اإلسم المقب الصفة الييئة

 بف عبيد الطاىر  - رئيس ممثل الوزير المكمف بالتعميـ العالي والبحث العممي
 الديف عاللة بدر - عضو ممثل الوزير المكمف بالمالية

 سوفي حدة - عضو لتربية الوطنيةممثمة الوزيرة المكمفة با
 بوحالسة فتيحة - عضو ممثمة الوزير المكمف بالتكويف والتعميـ المينييف

 قاسمي ابراىيـ  - عضو ممثل الوزير المكمف بالعمل والتشغيل والضماف االجتماعي
 عروسي سميماف - عضو داري ممثل السمطة المكمفة بالوظيفة العمومية واإلصالح اإل

 بوخاتـ كماؿ - عضو ممثل الوزير المكمف بالعدؿ
 بف العربي دمحم - عضو ممثل الوزير المكمف بالتجارة

 فخار عبد الرحماف - عضو ممثل الوزير المكمف بالصناعة والمناجـ
 شاوي فاتح - عضو بالتييئة العمرانية والبيئة ممثل الوزير المكمف

 بف تركي رقية - عضو  بالطاقة  المكمف ممثمة الوزير
 مانع عمر  - عضو بالثقافة ممثل الوزيرة المكمفة

 جغادر عبد الجميل - عضو  ممثل الوزير المكمف باالتصاؿ
 عاللو  دمحم  - عضو الوالي ممثل

 :األعضاء المنتخبين -2
 

 االسم والمقب الصفة الييئة
 شنيخر صالح  عضو والتكنولوجياممثل منتخب عف األساتذة لكمية العمـو 

 مشري حسف  عضو ممثل منتخب عف األساتذة لكمية العمـو الدقيقة وعمـو الطبيعة والحياة
 مسعوداف ىادية  عضو ممثمة منتخبة عف األساتذة لكمية العمـو االقتصادية والعمـو التجارية وعمـو التسيير

 سالط قدور  ضوع األساتذة لكمية اآلداب والمغاتممثل منتخب عف 
 شاللي عبد لوىاب عضو األساتذة لكمية  العمـو اإلنسانية و االجتماعية ممثل منتخب عف 

 باىي التركي عضو ممثل منتخب عف األساتذة لكمية الحقوؽ والعمـو السياسية 
 زواي حكيـ عضو ممثل منتخب عف سمؾ األساتذة المساعديف
 زرزور براىمي عضو ممثل منتخب عف سمؾ األساتذة المساعديف

 ساري كماؿ عضو ممثل منتخب عف الموظفيف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات 
 شكاؿ عبد المطيف عضو ممثل منتخب عف الموظفيف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات

 مميش سممى عضو ممثمة منتخبة عف الطمبة
 لمالؾاالصادؽ عبد  عضو ممثل منتخب عف الطمبة
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 تبسةلقائمة أعضاء مجمس إدارة جامعة  قممح
 

 القطاعالصفة ب االسم و المقب
 مدير البرمجة ومتابعة الميزانية لوالية تبسة،ممثل الوزير المكمف بالمالية عاللة بدر الديف -
 لتربية الوطنيةمديرة التربية لوالية تبسة،ممثمة الوزيرة المكمفة با سوفي حدة -
 التكويف الميني لوالية تبسة،ممثمة الوزير المكمف بالتكويف والتعميـ المينييفمديرة  بوحالسة فتيحة -
 مدير التشغيل لوالية تبسة،ممثل الوزير المكمف بالعمل والتشغيل والضماف االجتماعي قاسي ابراىيـ -
 عموميةرئيس مفتشية الوظيفة العمومية لوالية تبسة،ممثل السمطة المكمفة بالوظيفة ال عروسي سميماف -
 حافظ األختاـ أميف عاـ مجمس قضاء تبسة،ممثل الوزير المكمف بالعدؿ بوخاتـ كماؿ -
 ،ممثل الوزير المكمف بالتجارة لوالية تبسةمدير التجارة  بف لعربي دمحم -
 مدير الصناعة والمناجـ لوالية تبسة،ممثل الوزير المكمف  الصناعة والمناجـ لرحمافاعبد  فخار -
 بالتييئة العمرانية والبيئة مدير البيئة لوالية تبسة،ممثل الوزير المكمف اتحشاوي ف -
 بالطاقة  مديرة الطاقة لوالية تبسة،ممثمة الوزير المكمف بف تركي روقية -
 بالثقافة مدير الثقافة لوالية تبسة،ممثل الوزير المكمف مانع عمر -
 تصاؿمفتش،ممثل الوزير المكمف باال عبد الجميل جغادر-

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 االسمية ألعضـاء يحـدد القائـمة ،2015مارس  29مـؤرخ في  141قــرار رقـم 
 سطمبولي  بمعسكـرأالمجمس العممي لكميـة اآلداب والمغــات بجامعـة مصطفى 

 

 البحث العممي،إن وزير التعميم العالي و 
 ،2014مايػو سنػة  5 الموافػق 1435 عاـ رجػب 5في  المػؤرخ 154-14بمقتضى المػرسػوـ الرئاسػي رقػـ  -
 تضمف تعييف أعضاء الحكومة،موال
غشت سنػة  23 الموافق 1424 جمػػادى الثانية عاـ 24 فػيالمؤرخ  279-03قتضى المػرسوـ التنفيذي رقـ وبم -

 منو،  44 ةالمعدؿ والمتمـ، السيما الماد وسيرىا، ، الذي يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا2003
، 2009 يناير سنة 4الػموافق  1430محـر عاـ  7في  المؤرخ 12-09بمقتضى المرسوـ التنػفيذي رقـ و  -

 المعدؿ والمتمـ، إنشاء جامعة معسكػر، والمتضػمف
 ،2013سنػة  يناير 30الموافػق  1434 عاـ ربيع األوؿ 18المؤرخ فػي  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقػـ  -

 الذي يحػدد صالحيات وزيػر التػعميـ العػالي والبحػث العػممي،
 .2014نػوفمبر  24جتػماع المجمس العممػي لكميػة اآلداب والمغػات  بتػاريخ وبنػػاء عمى محػضر ا -

 

 :ما يأتي يـقــرر
 

جمػػادى الثانية عػاـ  24المؤرخ في  279-03مف المرسػوـ التنفيذي رقـ  44 ةتطبيقا ألحكػاـ المػاد :ادة األولىــمــال
ييػدؼ ىذا القػػػػرار إلى  ػور أعػاله،والمذك ،، المعدؿ والمتمػـ2003غشت سػنة  23الموافػق  1424

تحػديد القائػمة االسمية ألعػضاء المجمس العممي لكميػػػة اآلداب والمغات بجامعة مصطفى 
 سطمبولي بمعسكر.أ
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سطمبولي  أتحدد الػقائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية اآلداب والمغػات بجامعة مصطفى  :02ادة ــمــال
 الممحق بيذا القرار. الجدوؿفي بمعسكر 

كل فيما  ،سطمبػػولي بمعسكرأيكمف المػدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومػدير جامػعػة مصطفى  :03ادة ــمــال
 يخصو، بتنػفيذ ىػذا القػرار الذي سينػشر في النػشرة الرسػمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

 

                                                                                                    2015 مارس 29 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                         

 يدمحم مبارك األستاذ                                                                                                
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يحدد القائمة االسمية ألعضاءالذي ، 2015مارس  29مـؤرخ في ال ممحق بالقرار
 سطمبولي بمعسكرأممي لكمية اآلداب والمغات بجامعة  مصطفى المجمس الع

 

 االسـم و المقـب الصفـة
ذوي مصف  رئيس المجمس العممي لكمية اآلداب والمغات، ممثل األساتذة

 بف قػويدر مػختار األدب العربياألستاذية لقسـ المغة و 

 صػدار  نور الديف عميد الكمية
 شػويرؼ  مصطفى العالقات الخارجيةالتدرج والبحث العممي و يد الكمية مكمف بما بعد نائب عم

 شػريط  سنوسي  المسائل المرتبطة بالطمبة مية مكمف بالدراسات في التدرج و نائب عميد الك
 جػرموني رقػية األدب العربيرئيسة قسـ المغة و 
 فػاطمي سعد الديف األدب الفرنسيرئيس قسـ المغة و 
 شػامي عبد الكريـ نجميزي األدب االرئيس قسـ المغة و 

 حػميدي بمعباس األدب العربيمغة و رئيس المجنة العممية لقسـ ال
 بػومديني بمقاسـ األدب الفرنسيئيس المجنة العممية لقسـ المغة و ر 

 صباف مونػية األدب الفرنسية مف مصف األستاذية لقسـ المغة و ممثمة األساتذ
 آيت منقالت دمحم صالح لفرنسيممثل عف األساتذة لقسـ المغة واألدب ا

 فػييـ شيباني عبد القادر األدب العربيـ المغة و ممثل عف األساتذة لقس
 لصيب دمحم ممثل عف األساتذة المساعديف قسـ " أ "
 صالحي نواؿ ممثل عف األساتذة المساعديف قسـ " أ "

 حػاج الطاىر ليندة مػدير مكتبة الكمية 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 المجنة العممية يحـدد القائـمة االسمية ألعضـاء ،2015مارس  29مـؤرخ في  142رقم قــرار 
 بمعسكـرأسطنبولي واألدب العربي لكميـة اآلداب والمغات بجامعـة مصطفى لقسـم المغة 

 

 البحث العممي،إن وزير التعميم العالي و 
تضمف موال ،2014مايػو سنػة  5الموافػق 1435عاـ رجػب 5في  المػؤرخ154-14بمقتضى المػرسػوـ الرئاسػي رقػـ  -

 تعييف أعضاء الحكومة،
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غشت سنػة  23 الموافق 1424 جمػػادى الثانية عاـ 24 فػيالمؤرخ  279-03رقـ وبمقتضى المػرسوـ التنفيذي  -
 منو،  48 ةالمعدؿ والمتمـ، السيما الماد وسيرىا، ، الذي يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا2003

، 2009 يناير سنة 4الػموافق  1430محـر عاـ  7في  المؤرخ 12-09بمقتضى المرسوـ التنػفيذي رقـ و  -
 المعدؿ والمتمـ، إنشاء جامعة معسكػر، والمتضػمف

 ،2013سنػة  يناير 30الموافػق  1434عاـ ربيع األوؿ 18المؤرخ فػي  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقػـ  -
 الذي يحػدد صالحيات وزيػر التػعميـ العػالي والبحػث العػممي،

 . 2014أفػريل  15سػـ المغػة واألدب العربي بتػاريخ  وبنػػاء عمى محػضر اجتػماع المجنة العممية لق -
 

 :ما يأتي يـقــرر
 

جمػػادى الثانيةعػاـ  24المؤرخ في  279-03مف المرسػـو التنفيذي رقػـ  48طبيقا ألحكػاـ المػادة ت :ادة األولىــمــال
ا القػػػػرار إلى والمذكػور أعػاله، ييػدؼ ىذ ،، المعدؿ والمتمػـ2003غشت سػنة  23الموافػق  1424

تحػديد القائػمة االسمية ألعػضاء المجػنة العمميػة لقسػـ المغػة واألدب العربي لكميػػػة اآلداب والمغات 
 بجامعة مصطفى اسطمبولي  بمعسكر.

المغػات تحدد الػقائمة االسػمية ألعػضاء المجنة العمػمية لقسػػـ المغػة واألدب العربػػي لكميػػة اآلداب و  :02ادة ــمــال
 الجدوؿ الممحق بيذا القرار.في سطمبولي  بمعسكر أبجامعة مصطفى 

سطمبػولي بمعسكر، كل فيما أيكمف المػدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومػديػر جامعػة مصطفى : 03ادة ــمــال
 العممي.يخصو، بتنػفيذ ىػذا القػرار الذي سينػشر في النػشرة الرسػمية لمتعميـ العالي والبحث 

 
 2015مارس 29حرر بالجزائر في                                                                                

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                           
 دمحم مباركي األستاذ                                                                              
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية ،2015مارس  29ممحق بالقرار المؤرخ في 
 سطمبولي بمعسكرألقسم المغة واألدب العربي لكمية اآلداب والمغات بجامعة  مصطفى 

 

 االسـم والمقـب الصفـة  
 حػميدي بمعباس  رئيس المجنة العممية لقسـ المغة و األدب العربي

 جػرموني  رقية رئيس القسـ 
 شػريط  سنوسي أ "  قسـ " ممثل األستاذة المحاضريف
 شػويرؼ  مصطفى قسـ " أ " ممثل األستاذة المحاضريف
 دالوي نصر الديف " ب "قسـ  ممثل األستاذة المحاضريف
 قػيداري  قويدر قسـ " أ " ممثل األستاذة المساعديف
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 المجنة العممية يحـدد القائـمة االسمية ألعضـاء ،2015مارس  29مـؤرخ في  143رقم قــرار 
 بمعسكـر أسطنبوليلقسـم المغة واألدب الفرنسي لكميـة اآلداب والمغات بجامعـة مصطفى 

 

 العالي والبحث العممي، إن وزير التعميم
تضمف موال  ،2014مايػو سنػة  5الموافػق 1435عاـ رجػب 5في  المػؤرخ154-14بمقتضى المػرسػوـ الرئاسػي رقػـ  -

 تعييف أعضاء الحكومة،
غشت سنػة  23 الموافق 1424 جمػػادى الثانية عاـ 24 فػيالمؤرخ  279-03وبمقتضى المػرسوـ التنفيذي رقـ  -

 منو،  48 ةالمعدؿ والمتمـ، السيما الماد وسيرىا، حدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا، الذي ي2003
 ، والمتضػمف2009 يناير سنة 4الػموافق  1430محـر عاـ  7في  المؤرخ12-09بمقتضى المرسوـ التنػفيذي رقـ و  -

 المعدؿ والمتمـ، إنشاء جامعة معسكػر،
 ،2013سنػة  يناير 30الموافػق  1434 عاـ ربيع األوؿ 18المؤرخ فػي  77-13 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقػـ -

 الذي يحػدد صالحيات وزيػر التػعميـ العػالي والبحػث العػممي،
 .2014نوفمبر  10وبنػػاء عمى محػضر اجتػماع المجنة العممية لقسـ المغة و األدب الفرنسي بتاريخ  -
 

 :ما يأتي يـقــرر
 

 

جمػػادى الثانيةعػاـ  24المؤرخ في  279-03مف المرسػـو التنفيذي رقػـ  48تطبيقا ألحكػاـ المػادة  :ولىادة األ ــمــال
لى  ،، المعدؿ والمتمػـ2003غشت سػنة  23الموافػق  1424 والمذكػور أعػاله، ييػدؼ ىذا القػػػػرارا 

الفرنسي لكميػػػة اآلداب والمغات تحػديد القائػمة االسمية ألعػضاء المجنة العمميػة لقسػـ المغػة واألدب 
 سطمبولي بمعسكر.أبجامعة مصطفى 

 تحدد الػقائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ المغػة واألدب الفرنسي لكمية اآلداب والمغػػػات :02ادة ــمــال
 الجدوؿ الممحق بيذا القرار.في سطمبولي بمعسكر أبجامعة مصطفى 

كل فيما  ،سطمبػػولي بمعسكرأر العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومػدير جامعػة مصطفى يكمف المدي :03ادة ــمــال
 يخصو، بتنػفيذ ىػذا القػرار الذي سينػشر في النػشرة الرسػمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

 
                                                                                                        2015مارس  29حرر بالجزائر في

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                              
 دمحم مباركي األستاذ                                                                                                     

 يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العمميةالذي ،2015مارس  29ممحق بالقرار المؤرخ في 
 لقسم المغة واألدب الفرنسي لكمية اآلداب والمغات بجامعة  مصطفى اسطمبولي بمعسكر

 

 االسـم و المقـب الصفـة
 بػومديني  بمقاسـ واألدب الفرنسيرئيس المجنة العممية لقسـ المغة 

 فاطمي سعد الديف رئيس القسـ 
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 صباف مونية عائشة محاضرة قسـ " أ " أستاذة 
 آيت منقالت دمحم صالح محاضر قسـ " ب "أستاذ

 لصيب  محػمد أستاذ مساعد قسـ " أ "
 صالحي نواؿ أستاذة مساعدة قسـ " أ "
 ةبػوحرير  فضيم أستاذة مساعدة قسـ " أ "

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ،2013ديسمبر  15في  المؤرخ 977يعدل القرار رقم  ،2015أفريل أول مؤرخ في  145رقم قرار 

 الذي يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس إدارة المركز الجامعي بعين تيموشنت
           

  إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضػػمف و ، 2014و مػػاي  5 الموافػػق 1435 عػػاـ رجػػب 5المػػؤرخ فػػي  154-14بمقتضػػى المرسػػـو الرئاسػػي رقػػـ  -

 تعييف أعضاء الحكومة،
الػذي  ،2005غشػت سػنة 16الموافػق  1426عػاـ  رجػب 11المػؤرخ فػي  299-05بمقتضى المرسوـ التنفيذي رقػـ  -

 منو، 10يحدد مياـ المركز الجامعي والقواعد الخاصة بتنظيمو وسيره، ال سيما المادة 
 ،2008يوليػػػػػو سػػػػػنة  9الموافػػػػػق  1429 عػػػػػاـ رجػػػػػب 6المػػػػػؤرخ فػػػػػي  205-08بمقتضػػػػػى المرسػػػػػـو التنفيػػػػػذي رقػػػػػـ  -

 منو، 2، ال سيما المادة عيف تيموشنتوالمتضمف إنشاء مركز جامعي ب
، 2013ينػػاير سػػنة  30الموافػػق  1434عػػاـ  ربيػػع األوؿ 18المػػؤرخ فػػي  77-13بمقتضػػى المرسػػـو التنفيػػذي رقػػـ  -

 الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
، الػػػذي يحػػػدد القائمػػػة اإلسػػػمية ألعضػػػاء مجمػػػس إدارة 2013ديسػػػمبر  15المػػػؤرخ فػػػي  977ار رقػػػـ بمقتضػػػى القػػػر  -

 المركز الجامعي بعيف تيموشنت.
 

 :ما يأتي يقـــــــــرر
 

كمػا ىػو  ،والمػذكور أعػاله، 2013ديسػمبر  15المػؤرخ فػي  977يعدؿ الجدوؿ الممحػق بػالقرار رقػـ : ادة األولى ــمــال
 ممحق ليذا القرار.محدد في الجدوؿ ال

 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسػمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.:  02ـادة ــمــال
 

 5113أفريل  األولحرر بالجزائر في                                                                                        
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                      

 دمحم مباركي  األستاذ                                                                                         
 قائمة أعضاء مجمس إدارة المركز الجامعي بعين تيموشنت 

 : لمعينون األعضاء ا -1
 

 القطاع      الصفة اإلسم والمقب
 ممثل الوزير المكمف بالتعميـ العالي و البحث العممي - رئيس - فاتح منصور خوجة - -
 ممثل الوزير المكمف بالمالية - عضو - عثماني جماؿ - -
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 ممثل الوزير المكمف بالتربية الوطنية - عضو - ىديات حيرش - -
 بالتكويف والتعميـ المينييف ممثل الوزير المكمف - عضو - مصطفاوي قويدر - -
 ممثل السمطة المكمفة بالوظيفة العمومية واإلصالح اإلداري  - عضو - فالح ناصر - -
 عينة دمحم - -
 بمعربي أحمد - -

 عضو -
 عضو -

 ممثل الوزير المكمف بالعمل والتشغيل والضماف اإلجتماعي -
 ممثل الوزير المكمف بالتجارة -

 مف بالصناعة و المناجـممثل الوزير المك - عضو - خمدوف عبد الرحيـ - -
 ممثل الوزيرة المكمفة بالثقافة - عضو - بوعرفة كريـ - -
 ممثل الوزير المكمف بالموارد المائية - عضو - ىامل مراد - -
 ممثل الوالي - عضو - كرفاح مختارية - -

 

 : األعضاء المنتخبون  -2
 

 الييئة الصفة اإلسم والمقب
 مـو و التكنولوجياممثل منتخب عف األساتذة لمعيد الع - عضو - مازوز دمحم - -
 ممثل منتخب عف األساتذة لمعيد اآلداب و المغات - عضو - منقور عبد الجميل - -
 ممثل منتخب عف األساتذة لمعيد العمـو اإلقتصادية والتجارية وعمـو التسيير - عضو - عشوي نصر الديف - -
 ممثل منتخب عف سمؾ األساتذة المساعديف - عضو - كرـو موفق - -
 ثل منتخب عف سمؾ األساتذة المساعديفمم - عضو - بف شريف قدور - -
 ممثل منتخب عف الموظفيف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات - عضو - سمطاني العربي - -
 ممثل منتخب عف الموظفيف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات - عضو - مغربي دمحم - -
 ممثل منتخب عف الطمبة - عضو - شويرؼ دمحم - -
 عف الطمبة ممثل منتخب - عضو - بوخشـ نادية - -

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ،2013أفريل  21المؤرخ في  271يعدل القرار رقم  ،2015أفريل أول مؤرخ في  146رقم قرار 

 المركز الجامعي بميمة، المعدل الذي يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس إدارة
           

  إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضمف و ، 2014يو سنة ما  5 الموافق 1435 عاـ رجب 5المؤرخ في  154-14بمقتضى المرسـو الرئاسي رقـ  -

 تعييف أعضاء الحكومة،
الػذي  ،2005غشػت سػنة 16الموافػق  1426عػاـ  رجػب 11المػؤرخ فػي  299-05بمقتضى المرسوـ التنفيذي رقػـ  -

 منو، 10يحدد مياـ المركز الجامعي والقواعد الخاصة بتنظيمو وسيره، ال سيما المادة 
 ،2008يوليػػػػػو سػػػػػنة  9الموافػػػػػق  1429 عػػػػػاـ رجػػػػػب 6المػػػػػؤرخ فػػػػػي  204-08بمقتضػػػػػى المرسػػػػػـو التنفيػػػػػذي رقػػػػػـ  -

 منو، 2والمتضمف إنشاء مركز جامعي بميمة، ال سيما المادة 
، 2013ينػػاير سػػنة  30الموافػػق  1434عػػاـ  ربيػػع األوؿ 18المػػؤرخ فػػي  77-13بمقتضػػى المرسػػـو التنفيػػذي رقػػـ  -

 الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،



   5102 أفريل(-الجزء الثاني )مارس-السداسي األولالنشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي                          131

 

، الذي يحدد القائمة اإلسمية ألعضػاء مجمػس إدارة المركػز 2013أفريل  21المؤرخ في  271بمقتضى القرار رقـ  -
 الجامعي بميمة، المعدؿ.

 ما يأتييـقرر 
 

كما  ،والمذكور أعاله ،المعدؿ، 2013أفريل  21المؤرخ في  271يعدؿ الجدوؿ الممحق بالقرار رقـ : ادة األولى ــمــال
 القرار.ىو محدد في الجدوؿ الممحق ليذا 

 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسػمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.:  02ـادة ــمــال
 

 2015أفريل  أولحرر بالجزائر في         
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                       

 دمحم مباركي األستاذ                                                                                            
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

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

 لقطاعا الصفة اإلسم والمقب
 ممثل الوزير المكمف بالتعميـ العالي والبحث العممي - رئيس - لعمارة قدور - -
 ممثل الوزير المكمف بالمالية - عضو - عبد الصمد أحمد - -
 ممثل الوزير المكمف بالتربية الوطنية - عضو - الوافي دمحم - -
 ممثل الوزير المكمف بالتكويف والتعميـ المينييف - عضو - حسيدة سبتي - -
 ممثل السمطة المكمفة بالوظيفة العمومية واإلصالح اإلداري  - عضو - السالـ ريماؿ عبد - -
 ممثل الوزير المكمف بالعمل والتشغيل والضماف اإلجتماعي - عضو - روابح عبد الناصر - -
 ممثل الوزير المكمف بالتجارة - ضوع - رمضاني أحمد - -
 ممثل الوزير المكمف بالصناعة والمناجـ - عضو - العماري عز الديف - -
 ممثل الوزيرة المكمفة بالثقافة - عضو - وشحالطة دمحمب - -
 ممثل الوالي - عضو - صافي رابح - -

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

 
 ، يحدد القائمة 2015أفريل  أولمؤرخ في  147رقم قرار 

 تممسان. جامعة االسمية ألعضاء مجمس إدارة
 

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

 تعييف أعضاء الحكومة،
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، 1989الموافق أوؿ غشت سنة  1409ذي الحجة عاـ  29المؤرخ في 138-89 وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ -
 منو، 3ء جامعة تممساف، المعدؿ والمتمـ، السيما المادة والمتضمف إنشا

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

 ،2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13لمرسوـ التنفيذي رقـ وبمقتضى ا -
 لي والبحث العممي،االذي يحدد صالحيات وزير التعميـ الع

 

 :ما يأتييـقرر 
 

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

 تحديد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة جامعة تممساف.
 تحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة جامعة تممساف في الجدوؿ الممحق ليذا القرار. :02ادة ــمــال
 ر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.ينش :03ادة ــمــال

 

 2015أفريل  أول حرر بالجزائر في
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 دمحم مباركي األستاذ                                                                                               
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 تممسان جامعةقائمة أعضاء مجمس إدارة 
 األعضاء المعينين -1

 الييئة الصفة االسم والمقب
 ممثمة منتخبة عف األساتذة لكمية العمـو  عضو بدراف سومية  -
 الطبيعة والحياة وعمـو األرض والكوف  ممثل منتخب عف األساتذة لكمية عمـو عضو غزالوي بياء الديف  -
 ممثل منتخب عف األساتذة لكمية التكنولوجيا عضو غماري فؤاد -
 ممثمة منتخبة عف األساتذة لكمية الطب عضو تركية )ـ( بريكسي رقيق امينة -
 ممثل منتخب عف األساتذة لكمية الحقوؽ والعمـو السياسية  عضو بدراف مراد -
 ممثل منتخب عف األساتذة لكمية العمـو االقتصادية والتجارية وعمـو التسيير عضو كرزابي عبد المطيف -
 ممثمة منتخبة عف األساتذة لكمية اآلداب والمغات عضو عبو لطيفة -
 ممثل منتخب عف األساتذة لكمية العمـو اإلنسانية واالجتماعية عضو شرقي رزقي -
 ذة المساعديفممثل منتخب عف سمؾ األسات عضو غربي ناصر صالح الديف -
 ممثل منتخب عف سمؾ األساتذة المساعديف عضو بف يشو فتحي -
 ممثل منتخب عف الموظفيف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات عضو بولنوار سيدي دمحم -
 ممثمة منتخبة عف الموظفيف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات عضو فركوس فايزة -
 بةممثل منتخب عف الطم عضو غراس سعيد -
 ممثل منتخب عف الطمبة عضو عبد الرحيـ دمحم اميف   -
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 ممحق لمقائمة اإلسمية ألعضاء مجمس إدارة جامعة تممسان
 

 القطاعالصفة ب                 االسم والمقب
 مدير البرامج ومتابعة الميزانية لوالية تممساف، ممثل الوزير المكمف بالمالية بيمولي ىشاـ دمحم -
 مدير التكويف الميني لوالية تممساف، ممثل الوزير المكمف بالتكويف والتعميـ المينييف فرماش رمضا -
 لتربية الوطنيةممثل الوزيرة المكمفة با ،مدير التربية لوالية تممساف بوخاري عبد الحميد -
 الجتماعي ممثل الوزير المكمف بالعمل والتشغيل والضماف امديرة التشغيل لوالية تممساف،  عتبي بختة -
 ، ممثل السمطة المكمفة بالوظيفة العمومية واإلصالح اإلداري تممسافرئيس مفتشية الوظيفة العمومية لوالية  طعاف دمحم لطفي -
صالح المستشفيات خميل دمحم توفيق  -  مدير الصحة والسكاف لوالية تممساف، ممثل الوزير المكمف بالصحة والسكاف وا 
 عاـ لمجمس قضاء تممساف، ممثل الوزير المكمف بالعدؿ حافظ األختاـ أميف ىمساس نور الديف -
 مدير التجارة لوالية تممساف، ممثل الوزير المكمف بالتجارة ىميمي عمور -
 مدير الثقافة لوالية تممساف، ممثل الوزيرة المكمفة بالثقافة تستاني طياف  -
 ساف، ممثل الوزير المكمف بالسكف والعمراف والمدينةمديرة التجييزات العمومية لوالية تمم حاكـ حبيبة -
 مدير الصناعة لوالية تممساف، ممثل الوزير المكمف بالصناعة والمناجـ دلة عدة -
 مدير المصالح الفالحية لوالية تممساف، ممثل الوزير المكمف بالفالحة والتنمية الريفية فتوحي دمحم -
 ساف، ممثل الوزير المكمف بتييئة اإلقميـ والبيئة والسياحةمدير البيئة لوالية تمم بحة مراد  -

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يحـدد القائـمـة االسمية ألعضــاء ،2015أفريل  6مـؤرخ في  148رقم قــرار 

 بجامعة مولود معمري بتـيزي وزو  المجمــس العممـي لكميـة العموم
 

 إن وزيـر التعميـم العـالي والبحـث العـممي،
تضمف موال ،2014مايو سنة  5 الموافق 1435اـ ع رجب 5المؤرخ في  154-14بمقتضى المػرسػوـ الرئاسػي رقػـ -

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

 والمتضمف إنػشاء جامػعة تػيزي وزو، المعدؿ والمتمـ، ،1989
سنة  غشػت 23 الموافق 1424جمادى الثانية عاـ  24 فيالمؤرخ  279-03بمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ و  -

 منو،  44ة السيما الماد المعػدؿ والمتمـ، ،الذي يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا ،2003
، 2013سنػة  يناير 30الموافق  1434عاـ  ربيع األوؿ 18المؤرخ فػي  77-13وبمقتضى المرسػوـ التنفيذي رقػػـ -

 يحػدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي، الذي
 .2014أكتوبر  27وبنػاء عمى محضر اجتػماع المجمػس العممػي لكميػة العموـ بتاريخ  -

 

 :ما يأتي ــررــقــيـ
 

انية عاـ جػمادى الث 24المػؤرخ فػي  279-03مف المرسوـ التنفػػيذي رقػـ  44ة تطبيقا ألحكػاـ الػماد: ادة األولىــمــال
والمذكػػور أعػػػاله، ييػدؼ ىػذا القػػػرار إلى  ،، المعػدؿ والمتػمـ2003غشت سػنة  23الموافق  1424

 .تحػديد الػقائػمة االسػمية ألعػضػػاء المجمس العممػي لكمية العموـ بجامعػة مولود معمري  بتيػزي وزو
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في جػمس العمػمي لكمػية العمـو بجامعة مولود معمري بتيزي وزو تحػدد القػػػائمة االسميػػة ألعػضػاء الم:  02ادة ــمــال
 الجدوؿ الممحق بيػذا القرار.

 يكمف الػمدير العاـ لمتعميـ والتكويػػف العالييػف ومديػر جامعة مولود معمري بتيػػزي وزو، كػل فيػما :03ادة ــمــال
 والبحث العممي. ية لمتعميػػـ العاليينػشر في النػشرة الرسػمسيخصو، بتنػفيػػذ ىػذا القػرار الذي 

 
 

 2015أفريل  06 حرر بالجزائر في                                                                                            
 التعميم العالي والبحث العممي وزير                                                                                             

 دمحم مباركي األستاذ                                                                                             
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   

 يحدد القائمة االسمية، الذي 2015ريل أف 6ممحق بالقرار المـؤرخ في 
 المجمس العممي لكمية العمــــوم بجامعة مولود معمري بتيزي وزو ألعضاء

 

 االسم والمقـب الصفة    
، ممثل عف األساتذة مف مصف األستاذية لقسـ الفيزياء   مزاغراف  عبد العزيز  رئيس المجمس العممي لكمية العمـو

 عمرألقشاعي   عػميد الكمية 
 موساوي  رمضاف  نائب العميد مكمف بما بعد التدرج و البحث العممي و العالقات الخارجية  

 حماز  عبد الغاني  نائب العميد مكمف بالدراسات والمسائل المرتبطة بالطمبة 
 فرناف فريدة رئيسة قسـ الكيمياء
 حميدي  ميدي  رئيس قسـ الفيزياء 

  مامو  دمحم رئيس قسـ الرياضيات 
 الياس  عبد الحميد  رئيس المجنة العممية لقسـ الكيمياء 
 مقداد  رابح  رئيس المجنة العممية لقسـ  الفيزياء

 حمادوش جماؿ  رئيس المجنة العممية لقسـ الرياضيات 
 مشري  دمحم  واعمر  ممثل عف األساتذة مف مصف األستاذية لقسـ الكيمياء

 سحموف  عمار  اذية لقسـ الكيمياءممثل عف األساتذة مف مصف األست
 ألقشاعي  عزيز ممثل عف األساتذة مف مصف األستاذية لقسـ الفيزياء

 بمحسف فطيمة زوجة رابية  ممثمة عف األساتذة مف مصف األستاذية لقسـ  الرياضيات
 قوبي  مولود  ممثل عف األساتذة المساعديف قسـ " أ " لمكمية

 قومزياف ليندة زوجة أوسمر  ف قسـ " أ " لمكميةممثمة عف األساتذة المساعدي
 قادري  عبد العزيز  مدير مخبر
 تزكرات  سعيد  مدير مخبر
 عيداف  دمحم  مدير مخبر 
 أوقاشة  براىيـ  مدير مخبر
 أوشيش  حسيف  مدير مخبر
 بوزار  حميد  مدير مخبر

 جاعو  عبد عزيز  مسؤوؿ المكتبة
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 يحـدد القائـمة اإلسمية ألعضـاء ،2015أفريل  6 مـؤرخ في 149رقم قــرار 
 بتيــزي وزو المجنة العممية لقسـم الكيمــياء لكميـة العمــــوم بجامعــة مولود معمري 

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
تضمف موال ،2014مايو سنة  5الموافق  1435عاـ رجب 5المؤرخ في 154-14بمقتضى المػرسػـو الرئاسػي رقػـ  -

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

 والمتضمف إنػشاء جامػعة تػيزي وزو، المعدؿ والمتمـ، ،1989
غشػت سنة  23 افقالمو  1424جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في 279-03بمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ و  -

 منو،  48ةالمعػدؿ والمتمـ،السيما الماد ،الذي يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا ،2003
، 2013سنػة  يناير 30الموافق  1434عاـ  ربيع األوؿ 18المؤرخ فػي  77-13وبمقتضى المرسػوـ التنفيذي رقػػـ - 

 والبحث العممي، الذي يحػدد صالحيات وزير التعميـ العالي
 .  2014أكتوبر  26و 23وبناء عمى محضري اجتماع المجنة العممية لقسـ الكيمياء بتاريخ  -

 :ما يأتي يـقــرر
 

جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذي رقـ  48تطبيقا ألحكػاـ المادة  :ادة األولىــمــال
والمذكػور أعػاله، ييػدؼ ىػذا القػرار إلى  ،معدؿ والمتمـ، ال2003غشت سػنة  23الموافق  1424

تحديد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسػـ الكيمياء لكمية العمػػوـ بجامعػة مولود معمري 
 بتيزي وزو.

ود معمري بتيزي تحدد القائمة االسمية ألعضػاء المجنة العممية لقسـ الكيمياء لكمية العموـ بجامعة مول :02ادة ــمــال
 الجدوؿ الممحق بيذا القرار. في وزو 

يكمف المدير العاـ لمتعميػـ والتكويف العالييػف ومدير جامعة مولود معمػري بتيزي وزو، كل فيما  :03ادة ــمــال
 ينػشر في النػشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحػث العممي.سيخصو، بتنػفيذ ىػذا القػرار الذي 

 

 2015أفريل  06 حرر بالجزائر في                                                                                             
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                             

 دمحم مباركي األستاذ                                                                                                  
 يحدد القائمة االسمية ألعضاء، 2015أفريل  6ممحق بالقرار المـؤرخ في 

 المجنة العممية لقسم الكيمياء لكمية العموم بجامعة مولود معمري بتيزي وزو
 

 المقباالسم و   الصفة  
 الياس عبد الحميد رئيس المجنة العممية لقسـ الكيمياء

 فرناف فريدة رئيسة القسـ 
 مشري دمحم واعمر  ممثل عف األساتذة
 سحموف عمار  ممثل عف األساتذة

 شاوشي أحسف  ممثل عف األساتذة المحاضريف قسـ " أ "
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 مزياف دليمة  ممثمة عف األساتذة المحاضريف قسـ " أ "
 درماش ليمى  ة عف األساتذة المحاضريف قسـ " أ "ممثم

 سعاؿ عمار  ممثل عف األساتذة المحاضريف قسـ " ب "
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يحـدد القائـمة اإلسمية ألعضـاء ،2015أفريل  6مـؤرخ في  150 رقمقــرار 
 المجنة العممية لقسـم الفيزيــاء لكميـة العموم بجامعــة مولود معمري بتيــزي وزو

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
تضمف موال ،2014ة مايو سن 5الموافق  1435عاـ رجب 5المؤرخ في 154-14بمقتضى المػرسػـو الرئاسػي رقػـ -

 تعييف أعضاء الحكومة،
 ،1989سنة غشت  أوؿالموافق  1409ذي الحجة عاـ  29الػمؤرخ في  139-89وبمقتػضى المرسػـو التنفػيذي رقـ -

 والمتضمف إنػشاء جامػعة تػيزي وزو، المعدؿ والمتمـ،
غشػت سنة  23الموافق 1424جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في 279-03بمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ و  -

 منو،  48ةالسيما الماد المعػدؿ والمتمـ، ،الذي يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا ،2003
، 2013سنػة  يناير 30الموافق  1434عاـ  ربيع األوؿ 18المؤرخ فػي  77-13وبمقتضى المرسػوـ التنفيذي رقػػـ -

 العالي والبحث العممي،الذي يحػدد صالحيات وزير التعميـ 
 .  2014أكتوبر  26و 22وبناء عمى محضري اجتماع المجنة العممية لقسـ الفيزياء بتاريخ  -
 

 ما يأتي: يـقــرر
 

جمادى الثانيةعاـ  24المؤرخ في  279-03مف المرسـو التنفيذي رقـ  48تطبيقا ألحكػاـ المادة  :ادة األولىــمــال
لى إ والمذكػور أعػاله، ييػدؼ ىػذا القػرار ،، المعدؿ والمتمـ2003غشت سػنة  23الموافق  1424

تحديد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسػـ الفيزياء لكمية العمػػوـ بجامعػة مولود معمري 
 بتيزي وزو.

عة مولود معمري بتيزي تحدد القائمة االسمية ألعضػاء المجنة العممية لقسـ الفيزياء لكمية العموـ بجام: 02ادة ــمــال
 الجدوؿ الممحق بيذا القرار. في وزو 

يكمف المدير العاـ لمتعميػـ والتكويػػف العالييػػف ومدير جامعة مولود معمري بتيػزي وزو، كل فيػػما  :03ادة ــمــال
 ي.ينػشر في النػشرة الرسػمية لمتعميـ العالػػػػي والبحث العممسيخصو، بتنػفيذ ىػذا القػرار الذي 

 
 2015أفريل  06 حرر بالجزائر في                                                                                         

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                           
 دمحم مباركي األستاذ                                                                                        

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 يحدد القائمة االسمية ألعضاء، الذي 2015أفريل  6ممحق بالقرار المـؤرخ في 
 مجنة العممية لقسم الفيزياء لكمية العموم بجامعة مولود معمري بتيزي وزوال

 

 االسم والمقب الصفـة   
 مقداد رابح رئيس المجنة العممية لقسـ الفيزياء

 حميدي ميدي  رئيس القسـ 
 أوشيش  حسيف  ممثل عف األساتذة 
 شرياؼ نسيمة زوجة بف براىيـ  ممثمة عف األساتذة

 بمخير عبد الرحماف  اتذة المحاضريف قسـ " أ "ممثل عف األس
 دغيش  جماؿ  ممثل عف األساتذة المحاضريف قسـ " ب "
 بكدا  أحمد  ممثل عف األساتذة المساعديف قسـ " أ "

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يحـدد القائـمـة االسمية ألعضــاء ،2015أفريل  6ـؤرخ في م 151رقم قــرار 

 المجمــس العممـي لكميـة اآلداب والمغات بجامعــــة مولود معمري بتـيزي وزو
 

 ي،إن وزيـر التعميـم العـالي والبحـث العـمم
تضمف موال ،2014مايو سنة  5 الموافق 1435عاـ  رجب 5المؤرخ في 154-14بمقتضى المػرسػوـ الرئاسػي رقػـ  -

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

 معدؿ والمتمـ،والمتضمف إنػشاء جامػعة تػيزي وزو، ال ،1989
غشػت سنة  23 الموافق 1424جمادى الثانية عاـ  24فيالمؤرخ  279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 منو،  44ة المعػدؿ والمتمـ، السيما الماد،الذي يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا ،2003
، 2013سنػة  يناير 30الموافق  1434عاـ  ربيع األوؿ 18ػي المؤرخ ف 77-13وبمقتضى المرسػوـ التنفيذي رقػػـ  -

 الذي يحػدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 .2014نوفمبر  20وبنػاء عمى محضر اجتػماع المجمػس العممػي لكميػة اآلداب والمغات بتاريخ  -

 

 ما يأتي: ــررــقــيـ
 

جػمادى الثانية عاـ  24المػؤرخ فػي  279-03مف المرسوـ التنفػػيذي رقػـ  44ة ادتطبيقا ألحكػاـ الػم :ادة األولىــمــال
والمذكػػػور أعػػػاله، ييػدؼ ىػذا القػػػرار إلى  ،، المعػدؿ والمتػمـ2003غشت سػنة  23الموافق  1424

ود معمري  تحػديد الػقائػمة االسػمية ألعػضػػاء المجمس العممػي لكميػػة اآلداب والمغات بجامعػة مول
 بتيػزي وزو.

تحػدد القػػػائمة االسميػػة ألعػضػػاء المجػمس العمػمي لكمػيػة اآلداب والمغات بجامعػػػة مولود معمري بتيزي  :02ادة ــمــلا
 الجدوؿ الممحق بيػذا القرار.في وزو 
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د معمري بتيػػزي وزو، كػل فيػما يكمف الػمدير العاـ لمتعميـ والتكويػػف العالييػف ومديػر جامعة مولو : 03ادة ــمــال
 والبحث العممي. ينػشر في النػشرة الرسػمية لمتعميـ العالػيسيخصو، بتنػفيػػذ ىػذا القػرار الذي 

 

 2015أفريل  06 حرر بالجزائر في                                                                                            
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                            

 دمحم مباركي األستاذ                                                                                                     
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يحدد القائمة االسمية ألعضاء، الذي 2015أفريل  6ممحق بالقرار المـؤرخ في 
 المجمس العممي لكمية اآلداب والمغات بجامعة مولود معمري بتيزي وزو 

 

 االسم والمقـب الصفة
 صادؽ فضيل دمحم  رئيس المجمس العممي لكمية اآلداب والمغات 

 أمزياف حميد  عػميد الكمية 
 شتواف بوجمعة  نائب العميد مكمف بما بعد التدرج

 خميفة أرزقي نائب العميد مكمف بالبيداغوجيا    
 شرقي شمس الديف  رئيس قسـ المغة العربية 

 بوخروؼ رمضاف  رئيس قسـ المغة والثقافة األمازيغية 
 أدـ  اسمناف كريمة زوجة رئيسة قسـ الترجمة

 بف مشيش حساف  رئيس قسـ المغة االنجميزية 
 أحمد طيب منير  رئيس قسـ المغة الفرنسية 

 نابتي عمار  رئيس المجنة العممية لقسـ المغة والثقافة األمازيغية 
 بمعمى أمينة  رئيسة المجنة العممية لقسـ المغة واألدب العربي 

 بوعميمي أحمد رئيس المجنة العممية لقسـ المغة الفرنسية 
 ريش بوثمجة رئيس المجنة العممية لقسـ المغة االنجميزية

 حديبي دمحم آكمي  ممثل عف األساتذة مف مصف األستاذية لقسـ المغة والثقافة األمازيغية 
 صالحي دمحم آكمي  ممثل عف األساتذة مف مصف األستاذية لقسـ المغة والثقافة األمازيغية

 طراحة زىية  مصف األستاذية لقسـ المغة واألدب العربي ممثمة عف األساتذة مف
 حموؿ اليادي ذىبية  ممثمة عف األساتذة مف مصف األستاذية لقسـ المغة واألدب العربي

 أوطالب عمجية ممثمة عف األساتذة مف مصف األستاذية لقسـ المغة الفرنسية 
 موالؾ قاسي   ممثل عف األساتذة مف مصف األستاذية لقسـ المغة الفرنسية

 قندوزي عمار  ممثل عف األساتذة مف مصف األستاذية لقسـ المغة االنجميزية 
 عميق كسيمة  ممثل عف األساتذة المساعديف قسـ " أ " لمكمية
 حاج بشير صبيحة ممثمة عف األساتذة المساعديف قسـ " أ " لمكمية

 تيقزيري نورة  مديرة مخبر 
 عاشي نصيرة  مديرة مخبر

 بمعيد  صالح  دير مخبرم
 ريش بوثمجة مديرة مخبر 
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 المجمــس يحـدد القائـمـة االسمية ألعضــاء ،2015أفريل  6 مـؤرخ في 152رقم قــرار 
 العممـي لكميـة العموم اإلنسانية واالجتماعيـــة بجامعــــة مولود معمري بتـيزي وزو

 

 إن وزيـر التعميـم العـالي والبحـث العـممي،
 ،2014مايو سنة  5 الموافق 1435 عاـ رجب 5المؤرخ في  154-14مقتضى المػرسػوـ الرئاسػي رقػـ ب -
 تضمف تعييف أعضاء الحكومة،موال
 سنةغشت  أوؿالموافق  1409ذي الحجة عاـ  29المؤرخ في  139-89وبمقتػضى المرسػوـ التنفػيذي رقـ  -

 والمتمـ،والمتضمف إنػشاء جامػعة تػيزي وزو، المعدؿ  ،1989
غشػت سنة  23 الموافق 1424جمادى الثانية عاـ  24 المؤرخ في 279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 منو،  44 ةالمعػدؿ والمتمـ، السيما الماد ،الذي يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا ،2003
 ،2013سنػة  يناير 30الموافق  1434 عاـ ربيع األوؿ 18المؤرخ فػي  77-13وبمقتضى المرسػوـ التنفيذي رقػػـ  -

 الذي يحػدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 .13/11/2014 وبنػاء عمى محضر اجتػماع المجمػس العممػي لكميػة العمػـو اإلنسانيػػة واالجتماعيػػة بتاريخ -

 

 ما يأتي: ــررـــقــــيـ
 

جػمادى الثانية عاـ  24المػؤرخ فػي  279-03مف المرسوـ التنفػػيذي رقػـ  44ة قا ألحكػاـ الػمادتطبي :ادة األولىــمــال
والمذكػػػور أعػػػاله، ييػدؼ ىػذا القػرار إلى  ،، المعػدؿ والمتػمـ2003غشت سػنة  23الموافق  1424

انية واالجتماعية بجامعػة مولود تحػديد الػقائػمة االسػمية ألعػضاء المجمس العممػي لكميػػة العمػػػـو اإلنس
 معمري بتيػزي وزو.

تحػدد القػػػائمة االسميػػة ألعػضػػاء المجػمس العمػمي لكمػيػة العمـو اإلنسانية واالجتماعية  بجامعػػػة مولود : 02ادة ــمــال
 الجدوؿ الممحق بيػذا القرار.في معمري بتيزي وزو 

ميـ والتكويػػف العالييػف ومديػر جامعػة مولود معمري بتيزي وزو، كػل فيػما يكمف الػمدير العاـ لمتع: 03ادة ــمــال
 والبحث العممي. ينػشر في النػشرة الرسػمية لمتعميـ العالػيسيخصو، بتنػفيػػذ ىػذا القػرار الذي 

 

 2015أفريل  06 رر بالجزائر فيح                                                                                          
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                          

          دمحم مباركي ذاألستا                                                                                                 
 يحدد القائمة االسمية ألعضاء، الذي 2015أفريل  6ممحق بالقرار المـؤرخ في 

 بتيزي وزو المجمس العممي لكمية العموم اإلنسانيـة واالجتماعيـة  بجامعة مولود معمري 
 

 االسم والمقـب الصفة
 عمر بمخير رئيس المجمس العممي لكمية العمـو اإلنسانية واالجتماعية

 ايدير عبد الرزاؽ عػميد الكمية
 بوطابة فريد نائب العميد مكمف بالبيداغوجيا

 بارة سيد أحمد نائب العميد مكمف بما بعد التدرج والبحث العممي
 زواني نزيية رئيسة قسـ عمـ النفس
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 سميماني ساسية رئيسة قسـ العمـو االجتماعية
 حشالؼ يونس رئيس قسـ العمـو اإلنسانية

 دحماني عمي ئيس المجنة العممية لقسـ العمـو اإلجتماعيةر 
 رشاـ عمي ممثل عف األساتذة  مف مصف األستاذية لقسـ العمـو االجتماعية

 بوعالؽ دمحم ممثل عف األساتذة مف مصف األستاذية لقسـ عمـ النفس
 ميزاب ناصر ممثل عف األساتذة مف مصف األستاذية لقسـ عمـ النفس

 شفاعي سعيد ساتذة مف مصف األستاذية لقسـ العمـو اإلنسانيةممثل عف األ
 سميماني مميكة ممثل عف األساتذة المساعديف قسـ " أ " لمكمية
 ايكوفاف شفيق ممثل عف األساتذة المساعديف قسـ " أ " لمكمية

 معروؼ خمفاف لويزة مسؤولة المكتبة
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 سيحـدد القائـمـة االسمية ألعضــاء المجمــ ،2015أفريل  6مـؤرخ في  153رقم  قــرار
 لكميـة الحقــوق والعمـوم السياسيـة بجامعــة مولود معمري بتـيزي وزو العممـي

 

 إن وزيـر التعميـم العـالي والبحـث العـممي،
 ،2014مايو سنة  5 الموافق 1435عاـ  رجب 5المؤرخ في  154-14بمقتضى المػرسػوـ الرئاسػي رقػـ  -
 تضمف تعييف أعضاء الحكومة،موال
سنة غشت  أوؿالموافق  1409ذي الحجة عاـ  29المؤرخ في  139-89سػـو التنفػيذي رقـ وبمقتػضى المر  -

 والمتضمف إنػشاء جامػعة تػيزي وزو، المعدؿ والمتمـ، ،1989
غشػت سنة  23 الموافق 1424جمادى الثانية عاـ  24 المؤرخ في 279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 منو،  44ة المعػدؿ والمتمـ، السيما الماد ،والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىاالذي يحدد مياـ الجامعة  ،2003
 ،2013سنػة  يناير 30الموافق  1434عاـ  ربيع األوؿ 18المؤرخ فػي  77-13وبمقتضى المرسػوـ التنفيذي رقػػـ  -

 الذي يحػدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
نوفمبر  05و أكتوبر 26لمجمػس العممػي لكميػة الحقوؽ والعمـو السياسية بتاريخ وبناء عمى محضري اجتػماع ا -

2014 . 
 

 :ما يأتي ــررــقــيـ
 

جػمادى الثانية عاـ  24المػؤرخ فػي  279-03مف المرسوـ التنفػػيذي رقػـ  44ة تطبيقا ألحكػاـ الػماد :ادة األولىــمــال
والمذكور أعػػػاله، ييػدؼ ىػذا القػرار إلى  ،ؿ والمتػمـ، المعػػػد2003غشت سػنة  23الموافق  1424

تحػديد الػقائػمة االسػمية ألعػضاء المجمس العممػي لكميػػة الحقوؽ والعموـ السياسية  بجامعػة مولود 
 معمري بتيزي وزو.

مولود  بجامعػػةتحػدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية  الحقوؽ والعموـ السياسية  :02ادة ــمــال
 لجدوؿ الممحق بيػذا القرار.في امعمري بتيزي وزو 
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يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويػػف العالييػف ومديػر جامعة مولود معمري بتيزي وزو، كػل فيػما  :03ادة ــمــال
 ممي.ينػشر في النػشرة الرسػمية لمتعميـ العالي والبحث العسيخصو، بتنػفيػػذ ىػذا القػرار الذي 

 

 2015أفريل  06 حرر بالجزائر في                                                                                          
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                         

 دمحم مباركي األستاذ                                                                                                   
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 حدد القائمة االسمية ألعضاءي، الذي 2015أفريل  6 ممحق بالقرار المـؤرخ في
 المجمس العممي لكمية الحقوق والعموم السياسية بجامعة مولود معمري بتيزي وزو

 

 المقـبو االسم  الصفة
رئيس المجمس العممي لكمية الحقوؽ والعمـو السياسية، ممثل عف األساتذة 

 مف مصف األستاذية لقسـ الحقوؽ 
 كاشر عبد القادر 

 دمحم سعيد  جعفور عػميد الكمية 
 اغمولي دمحم  نائب العميد مكمف بالدراسات والمسائل المرتبطة بالطمبة

 يسعد حورية  نائبة العميد مكمفة بما بعد التدرج والبحث العممي والعالقات الخارجية
 زرورو ناصر  رئيس قسـ الحقوؽ 

 حمداني لونيس  رئيس قسـ العمـو السياسية 
 بوبشير محند أمقراف لحقوؽ رئيس المجنة العممية لقسـ ا

 بغزوز أوعمر رئيس المجنة العممية لقسـ العمـو السياسية 
 أمازوز لطيفة  ممثمة عف األساتذة مف مصف األستاذية  لقسـ الحقوؽ 

 عكاش فضيمة  ممثمة عف األساتذة مف مصف األستاذية لقسـ العمـو السياسية 
 بف يوسف نبيمة  لعمـو السياسيةممثمة عف األساتذة مف مصف األستاذية لقسـ ا
 محمبي مراد ممثل عف األساتذة المساعديف قسـ " أ " لمكمية
 أورمديني  شعباف ممثل عف األساتذة المساعديف قسـ " أ " لمكمية

 جبالي  واعمر  مدير مخبر 
 ايدرنموش  نبيل  مسؤوؿ المكتبة 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يحـدد القائـمـة االسمية ألعضــاء المجمــس ،2015أفريل  6مـؤرخ في  154رقم قــرار 

 والعموم الفالحية بجامعــــة مولود معمري  بتـيزي وزو العممـي لكميـة العموم البيولوجية
 

 إن وزيـر التعميـم العـالي والبحـث العـممي،
 ،2014مايو سنة  5 الموافق 1435عاـ  رجب 5المؤرخ في  154-14بمقتضى المػرسػوـ الرئاسػي رقػـ  -
 تضمف تعييف أعضاء الحكومة،موال
سنة غشت  أوؿالموافق  1409ذي الحجة عاـ  29المؤرخ في  139-89وبمقتػضى المرسػـو التنفػيذي رقـ  -

 والمتضمف إنػشاء جامػعة تػيزي وزو، المعدؿ والمتمـ، ،1989
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غشػت سنة  23 الموافق 1424جمادى الثانية عاـ  24 المؤرخ في 279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 منو،  44ة المعػدؿ والمتمـ، السيما الماد ،وسيرىا الذي يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا ،2003

 ،2013سنػة  يناير 30الموافق  1434عاـ  ربيع األوؿ 18المؤرخ فػي  77-13وبمقتضى المرسػوـ التنفيذي رقػػـ  -
 الذي يحػدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،

 .2014أكتوبر  26 عمـو البيولوجية والعمـو الفالحيػة بتاريػخوبنػاء عمى محضر اجتػماع المجمػس العممػي لكميػة ال -
 

 :ما يأتي ــررـــقــي
 

جػمادى الثانية عاـ  24المػؤرخ فػي  279-03مف المرسوـ التنفػػيذي رقػـ  44ة تطبيقا ألحكػاـ الػماد :ادة األولىــمــال
ػػػاله، ييػدؼ ىػذا القػرار إلى والمذكػػور أع ،، المعػدؿ والمتػمـ2003غشت سػنة  23الموافق  1424

تحػديػػد الػقائػمة االسػمية ألعػضػػاء المجمس العممػي لكميػػة العموـ البيولوجية والعموـ الفالحية بجامعػة 
 مولود معمري بتيػزي وزو.

وـ الفالحية بجامعػػػة تحػدد القػػػائمة االسميػػة ألعػضػاء المجػمس العمػمي لكمػية العموـ البيولوجية والعم :02ادة ــمــال
 الجدوؿ الممحق بيػذا القرار.في مولود معمري  بتيزي وزو 

يكمف الػمدير العاـ لمتعميـ والتكويػػف العالييػف ومديػر جامعة مولود معمري بتيػػزي وزو، كػل فيػما  :03ادة ــمــال
 والبحث العممي. العاليينػشر في النػشرة الرسػمية لمتعميـ سيخصو، بتنػفيػػذ ىػذا القػرار الذي 

 

 2015أفريل  06 حرر بالجزائر في                                                                                           
 البحث العمميوزير التعميم العالي و                                                                                            

 دمحم مباركي األستاذ                                                                                               
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس، الذي 2015أفريل  6ممحق بالقرارالمـؤرخ في 
 لكمية العموم البيولوجية والعموم الفالحية بجامعة مولود معمري بتيزي وزو العممي

 

 االسم والمقـب الصفة
 داود  نصيرة زوجة زروقي  رئيسة المجمس العممي لكمية العمـو البيولوجية والعمـو الفالحية 

 ج  أرزقي دري عػميد الكمية 
 ىوالي  كريـ  نائب العميد مكمف بما بعد التدرج والبحث 
 مطاىري دمحم سعيد  نائب العميد مكمف بالمسائل البيداغوجية 
 باريز  كريـ  رئيس قسـ البيوكيمياء والميكروبيولوجيا  
 عمي أحمد  جميمة  زوجة سعدودي  رئيسة قسـ البيولوجيا  الحيوانية والنباتية 

 سيفر  كماؿ  قسـ  العمـو الفالحية رئيس 
 لوناسي عبد القادر  رئيس المجنة العممية لقسـ البيولوجيا الحيوانية و النباتية 

 بوخمزة دمحم  رئيس المجنة العممية لقسـ العمـو الفالحية 
 أيت  مولود صالح  ممثل عف األساتذة مف مصف األستاذية لقسـ البيولوجيا الحيوانية والنباتية 
 بف عبد السالـ روزة  ممثمة عف األساتذة مف مصف األستاذية لقسـ البيولوجيا الحيوانية والنباتية
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 عمير  يوسف  ممثل عف األساتذة مف مصف األستاذية لقسـ العمـو الفالحية 
 تي مولتي  فريدة زوجة  ما والميكروبيولوجيا    ممثمة عف األساتذة مف مصف األستاذية لقسـ البيوكيمياء

 مقني  نسيمة  ممثمة عف األساتذة المساعديف قسـ " أ " لمكمية
 بوجمعة  سالـ  ممثل عف األساتذة المساعديف قسـ " أ " لمكمية

 سعدوف  نورية  زوجة  سماعيل  مديرة مخبر 
 عجود  جميمة  مديرة مخبر
 بف ساعد  فروجة  زوجة مجدوب  مديرة مخبر
 ف ماتي  عبد الرحما مدير مخبر 
 عمروف  منصور  مدير مخبر

 مامو  مميكة  مسؤولة المكتبة
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 لقسـم المجنة العممية يحـدد القائـمة اإلسمية ألعضـاء  ،2015أفريل  6مـؤرخ في  155م رققــرار 
 بجامعة مولود معمري بتيزي وزو العموم الفالحية لكميـة العموم البيولوجية والعموم الفالحية

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 ،2014مايو سنة  5 الموافق  1435عاـ  رجب 5ي المؤرخ ف 154-14بمقتضى المػرسػوـ الرئاسػي رقػـ  -
 تضمف تعييف أعضاء الحكومة،موال
سنة غشت  أوؿالموافق  1409ذي الحجة عاـ  29المؤرخ في  139-89وبمقتػضى المرسػـو التنفػيذي رقـ  -

 والمتضمف إنػشاء جامػعة تػيزي وزو، المعدؿ والمتمـ، ،1989
غشػت سنة  23 الموافق 1424جمادى الثانية عاـ  24 المؤرخ في 279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 منو،  48ة المعػدؿ والمتمـ، السيما الماد ،الذي يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا ،2003
 ،2013 سنػة يناير 30الموافق  1434عاـ  ربيع األوؿ 18المؤرخ فػي  77-13وبمقتضى المرسػوـ التنفيذي رقػػـ  -

 الذي يحػدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 .2014أكتوبػػػر  23وبناء عمى محضػػر اجتماع المجنة العممية لقسػػـ  العمـو الفالحية  بتاريخ  -

 

 :ما يأتي ــررــقــيـ
 

عاـ  جمادى الثانية 24خ في المؤر  279-03مف المرسوـ التنفيذي رقـ  48تطبيقا ألحكػاـ المادة  :ادة األولىــمــال
إلى  والمذكػور أعػاله، ييػدؼ ىػذا القػرار ،، المعدؿ والمتمـ2003غشت سػنة  23الموافق  1424

تحديد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسػـ العمـو الفالحية لكمية العموـ البيولوجية والعمـو 
 الفالحية بجامعة مولود معمري بتيزي وزو.

تحدد القائمة االسمية ألعضػاء المجنة العمميػػة لقسػػـ العموـ الفالحية لكمية العموـ البيولوجية والعمـو  :02ادة ــمــال
 الجدوؿ الممحق بيذا القرار. في الفالحية بجامعػػػة  مولود معمري  بتيزي وزو 
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جامعة مولود معمري بتيزي وزو، كل فيػػما  يكمف المدير العاـ لمتعميػـ والتكويػػف العالييػػف ومديػر :03ادة ــمــال 
 ينػشر في النػشرة الرسػمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.سيخصو، بتنػفيذ ىػذا القػرار الذي 

 

 2015أفريل  06 حرر بالجزائر في                                                                                             
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                             

 دمحم مباركي األستاذ                                                                                                   
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية، الذي 2015أفريل  6ممحق بالقرار المـؤرخ في 
 ة مولود معمري بتيزي وزوكمية العموم البيولوجية والعموم الفالحية بجامعللقسم العموم الفالحية 

 

 االسم و المقب الصـفة 
 بوخمزة دمحم رئيس المجنة العممية لقسـ  العمـو الفالحية

 سيفر كماؿ  رئيس القسـ 
 عمير  يوسف  ممثل عف األساتذة 
 الحايت  قدور  ممثل عف األساتذة
 داودي نصيرة  زوجة زروقي  ممثمة عف األساتذة

 أيت سعيد سمير  ضريف قسـ " أ "ممثل عف األستاذة المحا
 كروشي  فايزة  ممثمة عف األستاذة المحاضريف قسـ " أ "
 مروكي كماؿ  ممثل عف األستاذة المحاضريف قسـ " ب "
 بوضياؼ مميكة زوجة نايت قاسي  ممثمة عف األستاذة المساعديف قسـ " أ "

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 المجنة العممية يحـدد القائـمة اإلسمية ألعضـاء ،2015أفريل  6مـؤرخ في  156رقم  قــرار

 بجامعـة مولود معمري بتيــزي وزو لقسـم العموم السياسية  لكميـة الحقوق والعموم السياسية
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 ،2014مايو سنة  5 الموافق  1435عاـ  رجب 5المؤرخ في  154-14بمقتضى المػرسػوـ الرئاسػي رقػـ  -
 تضمف تعييف أعضاء الحكومة،موال
سنة غشت  أوؿالموافق  1409ذي الحجة عاـ  29المؤرخ في  139-89ى المرسػـو التنفػيذي رقـ وبمقتػض -

 والمتضمف إنػشاء جامػعة تػيزي وزو، المعدؿ والمتمـ، ،1989
غشػت سنة  23 الموافق 1424جمادى الثانية عاـ  24 المؤرخ في 279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 منو،  48ة المعػدؿ والمتمـ، السيما الماد ،جامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىاالذي يحدد مياـ ال ،2003
 ،2013سنػة  يناير 30الموافق  1434عاـ  ربيع األوؿ 18المؤرخ فػي  77-13وبمقتضى المرسػوـ التنفيذي رقػػـ  -

 الذي يحػدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 .  2014أكتوبػػر  23اع المجنة العممية لقسـ العمـو السياسيػػػة بتاريخ وبناء عمى محضر اجتم -

 :ما يأتي يـقــرر
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عاـ  جمادى الثانية 24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذي رقـ  48تطبيقا ألحكػاـ المادة  :ادة األولىــمــال
إلى  ، ييػدؼ ىػذا القػراروالمذكػور أعػاله ،، المعدؿ والمتمـ2003غشت سػنة  23الموافق  1424

تحديد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسػـ العمـو السياسية لكمية الحقوؽ والعمـو السياسية 
 بجامعة  مولود معمري بتيزي وزو.

ياسية تحدد القائمة االسمية ألعضػاء المجنة العممية لقسـ العموـ السياسية لكمية الحقوؽ والعموـ الس: 02ادة ــمــال
 الجدوؿ الممحق بيذا القرار. في بجامعة مولود معمري  بتيزي وزو 

يكمف المدير العاـ لمتعميػـ والتكويػػف العالييػػف ومدير جامعػة مولود معمري بتيزي وزو، كل فيػما : 03ادة ــمــال
 حث العممي.الب سينػشر في النػشرة الرسػمية لمتعميـ العالي و سيخصو، بتنػفيذ ىػذا القػرار الذي 

 

 2015أفريل  06حرر بالجزائر في                                                                                         
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                         

 دمحم مباركي األستاذ                                                                                                  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ممحق بالقرار المـؤرخ في 6 أفريل 2015، الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
  لقسم العموم السياسية بكمية الحقوق والعموم السياسية بجامعة مولود معمري بتيزي وزو

 

االسم والمقب  الصفـة    
 بغزوز أوعمر رئيس المجنة العممية لقسـ العمـو السياسية 

 حمداني لونيس  رئيس القسـ 
" أ " ممثمة عف األساتذة المحاضريف قسـ  عكاش  فضيمة  

 بف يوسف نبيمة  ممثمة عف األساتذة المحاضريف قسـ " أ "
 سي بشير دمحم  ممثل عف األساتذة المحاضريف قسـ " أ "

 لعمراني أسيا  ممثمة عف األساتذة المحاضريف قسـ " ب "
 صايل مميكة  ممثمة عف األساتذة المساعديف قسـ " أ "  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يحـدد القائـمـة االسمية ألعضــاء 2015أفريل  6مـؤرخ في  157رقم قــرار   
سة البناء بجامعة مولود معمري بتـيزي وزوالمجمــس العممي لكميـة ىند  

 

 إن وزيـر التعميـم العـالي والبحـث العـممي،
تضمف موال ،2014مايو سنة  5 الموافق 1435عاـ  رجب 5المؤرخ في  154-14بمقتضى المػرسػـو الرئاسػي رقػـ  -

 تعييف أعضاء الحكومة،
 ،1989سنة غشت  أوؿالموافق  1409ذي الحجة عاـ  29المؤرخ في  139-89وبمقتػضى المرسػـو التنفػيذي رقـ  -

 والمتضمف إنػشاء جامػعة تػيزي وزو، المعدؿ والمتمـ،
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غشػت سنة  23 الموافق 1424جمادى الثانية عاـ  24 المؤرخ في 279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 منو،  44ة ػدؿ والمتمـ، السيما المادالمع ،الذي يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا ،2003

 ،2013سنػة  يناير 30الموافق  1434عاـ  ربيع األوؿ 18المؤرخ فػي  77-13وبمقتضى المرسػوـ التنفيذي رقػػـ  -
 الذي يحػدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،

 وبنػاء عمى محاضر اجتػماع المجمػس العممػي لكميػة ىندسة البناء. -
 

 ما يأتي: ــررــقــــيـ
 

جػمادى الثانية عاـ  24المػؤرخ فػي  279-03مف المرسوـ التنفػػيذي رقػـ  44ة تطبيقا ألحكػاـ الػماد ادة األولى:ــمــال
والمذكػػور أعػػػاله، ييػدؼ ىػذا القػػػرار إلى  ،، المعػدؿ والمتػمـ2003غشت سػنة  23الموافق  1424

ية ألعػضػػاء المجمس العممػي لكميػػة ىندسة البناء بجامعػة مولود معمري  تحػديد الػقائػمة االسػم
 بتيػزي وزو.

تحػدد القػػػائمة االسميػػة ألعػضػاء المجػمس العمػمي لكمػية ىندسة البنػػاءبجامعػػػة مولود معمري  بتيزي  : 02ادة ــمــال
 الجدوؿ الممحق بيػذا القرار.في وزو 

كػل فيػما  لػمدير العاـ لمتعميـ والتكويػػف العالييػف ومديػر جامعة مولود معمري بتيػػزي وزو،يكمف ا : 03ادة ــمـال
 ينػشر في النػشرة الرسػمية لمتعميػػـ العاليوالبحث العممي.سيخصو، بتنػفيػػذ ىػذا القػرار الذي 

 

 2015أفريل  06حرر بالجزائر في                                                                                          
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                          

 دمحم مباركي األستاذ                                                                                                  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يحدد القائمة االسمية ألعضاء  الذي، 2015أفريل  6 ممحق بالقرار المـؤرخ في
 المجمس العممي لكمية  ىندسة البناء بجامعة مولود معمري بتيزي وزو

 

 االسم و المقـب الصفة
رئيس المجمس العممي لكمية ىندسة البنػػاء، ممثػل عف األساتذة مف مصف 

 األستاذية لقسـ اليندسة المدنيػػة 
 بوعافية يوسف 

 حميزي محند  عػميد الكمية 
 قاشي محند سعيد  نائب العميد مكمف بما بعد التدرج والبحث العممي والعالقات الخارجية 

 محمبي حكيـ ف بالبيداغوجيا والمسائل المرتبطة بالطمبة نائب العميد مكم
 دمحم  ختاوي  رئيس قسـ اليندسة المدنية

 فاروؽ دمحم رئيس قسـ  اليندسة الميكانكية 
 عاتق سمير  رئيس قسـ اليندسة المعمارية 

 حموف كريمة مولودة بوزلحة  رئيسة المجنة العممية لقسـ اليندسة المدنية 
 عاـز سعيد العممية لقسـ اليندسة الميكانكية رئيس المجنة 
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 نايت جودي أولحاج  ممثل عف األساتذة مف مصف األستاذية لقسـ اليندسة المعمارية  
 داىمي دمحم  ممثل عف األساتذة مف مصف األستاذية لقسـ اليندسة المعمارية  

  دراج دمحم ممثل عف األساتذة مف مصف األستاذية لقسـ اليندسة المدنية 
 ولد والي  ممثل عف األساتذة مف مصف األستاذية لقسـ اليندسة الميكانكية 
 نبالي رزقي  ممثل عف األساتذة مف مصف األستاذية لقسـ اليندسة الميكانكية

 محمبي فضيمة مولودة جدي  ممثمة عف األساتذة المساعديف قسـ " أ " لمكمية
 بمعيد كماؿ    كميةممثل عف األساتذة المساعديف قسـ " أ " لم

 بوحراوة عمي  مدير مخبر
 ويبراىيـ أحمد  مدير مخبر
 ممبوسي بشير  مدير مخبر 

 بوبكر حفيظة مسؤولة المكتبة
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 المجنة يحـدد القائـمة اإلسمية ألعضـاء ،2015أفريل  6مـؤرخ في  158رقم  قــرار
 لقسـم اليندسة الميكانيكية لكميـة ىندسة البناء بجامعــة مولود معمري بتيزي وزوالعممية 

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
تضمف موال ،2014مايو سنة  5 الموافق 1435عاـ  رجب 5المؤرخ في  154-14ئاسػي رقػـ بمقتضى المػرسػـو الر  -

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

 والمتضمف إنػشاء جامػعة تػيزي وزو، المعدؿ والمتمـ، ،1989
غشػت سنة  23 الموافق 1424جمادى الثانية عاـ  24 المؤرخ في 279-03المرسوـ التنفيذي رقـ وبمقتضى  -

 منو،  48ة المعػدؿ والمتمـ، السيما الماد ،الذي يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا ،2003
 ،2013سنػة  يناير 30 الموافق 1434عاـ  ربيع األوؿ 18المؤرخ فػي  77-13وبمقتضى المرسػوـ التنفيذي رقػػـ  -

 الذي يحػدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 .2014أكتوبر  29وبناء عمى محضر اجتماع المجنة العممية لقسـ اليندسة الميكانيكية بتاريخ  -

 

 :ما يأتي ــررــقــيـ
 

جمادى الثانيةعاـ  24المؤرخ في  279-03يذي رقـ مف المرسـو التنف 48تطبيقا ألحكػاـ المادة  ادة األولى:ــمــال
والمذكػور أعػاله، ييػدؼ ىػذا القػرار إلى  ،، المعدؿ والمتمـ2003غشت سػنة  23الموافق  1424

تحديد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ اليندسة الميكانيكية لكميػة ىندسة البناء بجامعػػة 
 مولود معمري بتيزي وزو.

تحدد القائمة االسمية ألعضػاء المجنة العممية لقسـ اليندسة الميكانيكية لكمية ىندسة البناء بجامعة  :02ادة ــمــال
 الجدوؿ الممحق بيذا القرار. في مولود معمري بتيزي وزو 
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كل فيػما  ،يكمف المدير العاـ لمتعميػـ والتكويػػف العالييف ومدير جامعة مولود معمري بتيزي وزو :03ادة ــمــال
 ينػشر في النػشرة الرسػمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.سيخصو، بتنػفيذ ىػذا القػرار الذي 

 2015أفريل  06حرر بالجزائر في
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 دمحم مباركي األستاذ                                                                                             
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة ، الذي 2015أفريل  6المـؤرخ في  ممحق بالقرار
 ري بتيزي وزوالعممية لقسم اليندسة الميكانيكية لكمية ىندسة البناء بجامعة مولود معم

 

 االسم والمقب الصفة   
 عاـز سعيد رئيس المجنة العممية لقسـ اليندسة الميكانكية

 فاروؽ دمحم  رئيس القسـ 
 ولد والي محند ممثل عف األساتذة المحاضريف قسـ " أ "
 فرىـو رابح  ممثل عف األساتذة المحاضريف قسـ " أ "
 نبالي رزقي ممثل عف األساتذة المحاضريف قسـ " أ "

 جبالي سعيد ممثل عف األساتذة المحاضريف قسـ " ب "
 نشيش مصطفى ممثل عف األساتذة المساعديف قسـ " أ "

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يحـدد القائـمـة االسمية ألعضــاء المجمــس ،2015أفريل  6مـؤرخ في  159رقم قــرار 

 العممـي لكميـة اليندســة الكيربائية واإلعالم اآللــي بجامعــة مولود معمري بتـيزي وزو
 

 إن وزيـر التعميـم العـالي والبحـث العـممي،
تضمف موال ،2014مايو سنة  5 الموافق 1435عاـ رجب 5المؤرخ في  154-14بمقتضى المػرسػوـ الرئاسػي رقػـ  -

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

 دؿ والمتمـ،والمتضمف إنػشاء جامػعة تػيزي وزو، المع ،1989
غشػت سنة  23 الموافق 1424جمادى الثانية عاـ  24 المؤرخ في 279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 منو،  44ة المعػدؿ والمتمـ، السيما الماد ،الذي يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا ،2003
 ،2013سنػة  يناير 30الموافق  1434عاـ  ربيع األوؿ 18ػي المؤرخ ف 77-13وبمقتضى المرسػوـ التنفيذي رقػػـ  -

 الذي يحػدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 .2014أكتوبر 30وبنػاء عمى محضر اجتػماع المجمػس العممػي لكميػة اليندسة الكيربائية واإلعالـ اآللي بتاريخ  -

 

 ما يأتي: ــررــقــيـ
 



   5102 أفريل(-الجزء الثاني )مارس-السداسي األولالنشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي                          149

 

جػمادى الثانية عاـ  24المػؤرخ فػي  279-03مف المرسوـ التنفػػيذي رقػـ  44ة طبيقا ألحكػاـ الػمادت :ادة األولىــمــال
والمذكػػػور أعػػػاله، ييػدؼ ىػذا القػرار إلى  ،، المعػدؿ والمتػمـ2003غشت سػنة  23الموافق  1424

كيربائية واإلعالـ اآللي بجامعػة تحػديد الػقائػمة االسػمية ألعػضاء المجمس العممػي لكميػػة اليندسػػة ال
 مولود معمري بتيػزي وزو.

واإلعالـ اآللي بجامعػػػة  تحػدد القػػػائمة االسميػػة ألعػضػػاء المجػمس العمػمي لكمػيػة اليندسة الكيربائية : 02ادة ــمــال
 الجدوؿ الممحق بيػذا القرار.في مولود معمري بتيزي وزو 

ير العاـ لمتعميـ والتكويػػف العالييػف ومديػر جامعة مولود معمري بتيػػزي وزو، كػل فيػما يكمف الػمد : 03ادة ــمــال
 ينػشر في النػشرة الرسػمية لمتعميـ العالػػي والبحث العممي.سيخصو، بتنػفيػػذ ىػذا القػرار الذي 

 

 2015أفريل  06 حرر بالجزائر في
 وزير التعميم العالي والبحث العممي   

 دمحم مباركي األستاذ                                                                                               
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ممحق بالقرار المـؤرخ في 6 أفريل 2015، الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس
 العممي لكمية اليندسة الكيربائية واالعالم اآللي بجامعة  مولود معمري بتيزي وزو

 

 االسم والمقـب الصفة
 حموش كماؿ  رئيس المجمس العممي لكمية اليندسة الكيربائية واإلعالـ اآللي

 بمقايد دمحم سعيد  عػميد الكمية 
اشق دمحم ر  نائب العميد مكمف بالبيداغوجيا      
 لغروش مراد  نائب العميد مكمف بما بعد التدرج 

 جادؿ حساف  رئيس قسـ  اإلعالـ اآللي
 بف سيدىـو محند أو طاىر رئيس قسـ اآللية 

 مودود  مصطفى  رئيس قسـ االلكتروتقني
 زياني رزقي  رئيس قسـ االلكترونيؾ

  سي دمحم مميؾ رئيس المجنة العممية لقسـ اإلعالـ اآللي
 ضياؼ موسى  رئيس المجنة العممية لقسـ اآللية 

 مغربي دمحم  رئيس المجنة العممية لقسـ االلكتروتقني
 معزوزي عامر زىرة  رئيسة المجنة العممية لقسـ االلكترونيؾ

 داوي دمحم ممثل عف األساتذة  مف مصف األستاذية لقسـ اإلعالـ اآللي 
لقسـ اإلعالـ اآلليممثل عف األساتذة مف مصف األستاذية   آيت الحاج عمي  

 قارة رضواف  ممثل عف األساتذة مف مصف األستاذية لقسـ اآللية 
 منصوري رشيد  ممثل عف األساتذة مف مصف األستاذية لقسـ االلكتروتقني
 بيطاـ مغربي  ممثل عف األساتذة مف مصف األستاذية لقسـ االلكتروتقني

اذية لقسـ االلكترونيؾممثل عف األساتذة مف مصف األست  بنعماف كماؿ  
 لحدير  مراد  ممثل عف األساتذة مف مصف األستاذية لقسـ االلكترونيؾ
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 لعالـ مصطفى  مدير مخبر 
 بف عمروش نصر الديف  مدير مخبر
 شايبي رشيد  مدير مخبر

 احداف نادية  مسؤولة المكتبة
س مزياف عوا ممثل عف األساتذة المساعديف قسـ " أ " لمكمية  
 مكيوس محند  ممثل عف األساتذة المساعديف قسـ " أ " لمكمية

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يحـدد القائـمة اإلسمية ألعضـاءالمجنة العممية ،2015افريل  6 مـؤرخ في 160رقم قــرار 

 بجامعــة مولود معمري بتيزي وزو لقسـم اإللكترونيك لكميـة اليندسة الكيربائية واإلعالم اآللــي
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
تضمف موال ،2014مايو سنة  5 الموافق 1435عاـ  رجب 5المؤرخ في  154-14ػـ بمقتضى المػرسػـو الرئاسػي رق -

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

 والمتضمف إنػشاء جامػعة تػيزي وزو، المعدؿ والمتمـ، ،1989
غشػت سنة  23 الموافق 1424جمادى الثانية عاـ  24 المؤرخ في 279-03التنفيذي رقـ وبمقتضى المرسوـ  -

 منو، 48ة المعػدؿ والمتمـ، السيما الماد ،الذي يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا ،2003
 ،2013سنػة  يناير 30فق الموا 1434عاـ  ربيع األوؿ 18المؤرخ فػي  77-13وبمقتضى المرسػوـ التنفيذي رقػػـ  -

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

 
 

 :ما يأتي ــررــقـــيـ
 

 

جمادى الثانيةعاـ  24المؤرخ في  279-03 مف المرسـو التنفيذي رقـ 48تطبيقا ألحكػاـ المادة  :ادة األولىــمــال
والمذكػور أعػاله،  ييػدؼ ىػذا القػرار إلى  ،، المعدؿ والمتمـ2003غشت سػنة  23الموافق  1424

تحديد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسػـ اإللكترونيؾ لكميػة اليندسة الكيربائية واإلعالـ 
 زو.اآللي بجامعة مولود معمري بتيزي و 

تحدد القائمة االسمية ألعضػاء المجنة العمميػػة لقسػػـ اإللكترونيؾ لكميػة اليندسة الكيربائية واإلعالـ  :02ادة ــمــال
 الجدوؿ الممحق بيذا القرار.في اآللي بجامعػػػة  مولود معمري بتيزي وزو 

ر جامعة مولود معمري بتػيزي وزو،كل فيػػما يكمف المدير العاـ لمتعميػـ والتكويػػف العالييػػف ومدي :03ادة ــمــال
 ينػشر في النػشرة الرسػمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.سيخصو، بتنػفيذ ىػذا القػرار الذي 

 

 2015أفريل  06 حرر بالجزائر في                                                                                           
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                          

 دمحم مباركي األستاذ                                                                                          
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية، الذي 2015أفريل  6ممحق بالقرار المـؤرخ في 
 لقسم اإللكترونيك لكمية اليندسة الكيربائيـة وإلعالم اآللـــي بجامعـــة مولود معمري بتيزي وزو

 

 سم والمقباال الصفـة
 معزوزي عامر زىرة رئيسة المجنة العممية لقسـ اإللكترونيؾ

 زياني رزقي رئيس القسـ
 بنعماف  كماؿ ممثل عف األساتذة المحاضريف قسـ " أ "
 لحديػػر مراد ممثل عف األساتذة المحاضريف قسـ " أ "
 عميرو زىية ممثمة عف األساتذة المحاضريف قسـ " أ "

 زيرمي رشيد تذة المحاضريف قسـ " ب "ممثل عف األسا
 موحية ياسيف ممثل عف األساتذة المساعديف قسـ " أ "

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يحـدد القائـمـة االسمية ألعضــاء ،2015أفريل  6 مـؤرخ في 161رقم قــرار 

 بجامعة مولود معمري بتـيزي وزو لكميـة الطب المجمــس العممـي
 

 إن وزيـر التعميـم العـالي والبحـث العـممي،
تضمف موال ،2014مايو سنة  5 الموافق 1435عاـ  رجب 5المؤرخ في  154-14بمقتضى المػرسػـو الرئاسػي رقػـ  -

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

 والمتضمف إنػشاء جامػعة تػيزي وزو، المعدؿ والمتمـ، ،1989
غشػت سنة  23 الموافق 1424جمادى الثانية عاـ  24 مؤرخ فيال 279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 منو، 44ة المعػدؿ والمتمـ، السيما الماد ،الذي يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا ،2003
 ،2013سنػة  يناير 30الموافق  1434عاـ  ربيع األوؿ 18المؤرخ فػي  77-13وبمقتضى المرسػوـ التنفيذي رقػػـ  -

 الذي يحػدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 .2014/ 18/11و 28/10وبنػاء عمى محضري اجتػماع المجمػس العممػي لكميػة الطب بتاريخ   -

 ما يأتي: ــررـــقــي
ادى الثانية عاـ جػم 24المػؤرخ فػي  279-03مف المرسوـ التنفػػيذي رقػـ  44ة تطبيقا ألحكػاـ الػماد: ادة األولىــمــال

والمذكػػور أعػػػاله، ييػدؼ ىػذا القػرار إلى  ،، المعػدؿ والمتػمـ2003غشت سػنة  23الموافق  1424
 تحػديد الػقائػمة االسػمية ألعػضػػػػاء المجمس العممػي لكميػػة الطب بجامعػة مولود معمري  بتيػزي وزو.

في بتيزي وزو  ولود معمري م ػاء المجػمس العمػمي لكمػية الطب بجامعػػػةتحػدد القػػػائمة االسميػػة ألعػض:  02ادة ــمــال
 الجدوؿ الممحق بيػذا القرار.

يكمف الػمدير العاـ لمتعميـ والتكويػػف العالييػف ومديػر جامعة مولود معمري بتيػػزي وزو، كػل فيػما :  03ادة ــمــال
 رة الرسػمية لمتعميػػـ العاليوالبحث العممي.ينػشر في النػشسيخصو، بتنػفيػػذ ىػذا القػرار الذي 
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 االسمية يحدد القائمة 2015أفريل  6المـؤرخ في  161ممحق بالقرار رقـم 
 لكمية الطب بجامعة مولود معمري بتيزي وزو ألعضاء المجمس العممي

 

 االسم و المقـب الصفة
رئيسة المجمس العممي لكمية الطب، ممثمة عف األساتذة مف مصف 

 األستاذية لقسـ الطب
 بف سعدي  نادية  زوجة زيري 

 أيت عمي حسيف عػميد الكمية
 مزياف حبارؾ نائب العميد مكمف بالدراسات

 بمعبيود بوعالـ نائب العميد مكمف بما بعد التدرج والبحث
 سالح عبد الحفيظ رئيس قسـ الطب

 حنوتي نفيسة  زوجة محانؾ رئيسة قسـ  طب األسناف
 مامو مرزوؽ  رئيس قسـ  الصيدلة

 بمحوسيف مجيد رئيس المجنة العممية لقسـ الطب
 زيري عباس طبممثل عف األساتذة مف مصف األستاذية لقسـ ال

 عيرش اليادي ممثل عف األساتذة مف مصف األستاذية لقسـ الصيدلة
 أمنوش فضيمة زوجة أبتروف  ممثمة عف األساتذة مف مصف األستاذية لقسـ  طب األسناف

 لعقابي  نادية  زوجة أيت  عيسى ممثمة عف األساتذة المساعديف قسـ " أ " لمكمية
 حناب عقيمة  زوجة  معزوزي  ـ " أ " لمكميةممثل عف األساتذة المساعديف قس

 ادير عمي مسؤوؿ المكتبة
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يحـدد القائـمة اإلسمية ألعضـاء ،2015أفريل  6مـؤرخ في  162رقم قــرار 
 المجنة العممية لقسـم الطب لكميـة الطب بجامعة مولود معمري بتيزي وزو

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
تضمف موال ،2014مايو سنة  5 الموافق 1435عاـ  رجب 5المؤرخ في  154-14بمقتضى المػرسػـو الرئاسػي رقػـ  -

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

 والمتضمف إنػشاء جامػعة تػيزي وزو، المعدؿ والمتمـ، ،1989
غشػت سنة  23 الموافق 1424جمادى الثانية عاـ  24 المؤرخ في 279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 منو، 48ة المعػدؿ والمتمـ، السيما الماد ،يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا الذي ،2003
 ،2013سنػة  يناير 30الموافق  1434عاـ  ربيع األوؿ 18المؤرخ فػي  77-13وبمقتضى المرسػوـ التنفيذي رقػػـ  -

 الذي يحػدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 .13/11/2014و 28/10مى محاضػػر اجتماع المجنة العممية لقسػػـ الطب بتاريخ وبناء ع -
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 ما يأتي: ــررــقــيـ
 

عاـ  جمادى الثانية 24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذي رقـ  48تطبيقا ألحكػاـ المادة  ادة األولى:ــمــال
لى تحديد والمذكػو  ،، المعدؿ والمتمـ2003غشت سػنة  23الموافق  1424 ر أعػاله، ييػدؼ ىػذا القػرارا 

 القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الطب لكمية الطب بجامعة مولود معمري بتيزي وزو.
تحدد القائمة االسمية ألعضػاء المجنة العمميػػة لقسػػـ الطب لكمية الطب بجامعػػػة مولود معمري بتيزي  : 02ادة ــمــال

 ممحق بيذا القرار.الجدوؿ الفي وزو 
يكمف المدير العاـ لمتعميػـ والتكويػػف العالييػػف ومديػر جامعػػػػة مولود معمري بتيزي وزو، كل فيػػما  : 03ادة ــمــال

 ينػشر في النػشرة الرسػمية لمتعميـ العالػي والبحث العممي.سيخصو، بتنػفيذ ىػذا القػرار الذي 
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يحدد القائمة االسمية ألعضاء، الذي 2015أفريل  6ممحق بالقرار المـؤرخ في 
 ود معمري بتيزي وزوكمية الطب بجامعة موللالمجنة العممية لقسم الطب 

 

 االسم و المقب الصفـة
 بمحوسيف مجيد رئيس المجنة العممية لقسـ الطب

 سالح عبد الحقيظ رئيس القسـ
 بف سراي فاطمة الزىراء ممثمة عف األساتذة

 عاشور نسيمة زوجة برشيش ممثمة عف األستاذة المحاضريف قسـ " أ "
 ف سعدي نادية زوجة زيري ب ممثمة عف األستاذة المحاضريف قسـ " أ "
 بمعسمة  ناصر ممثل عف األستاذة المحاضريف قسـ " ب "
 سميماني  يزيد ممثل عف األستاذة المساعديف قسـ " أ "

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يحدد القائمة االسمية، 2015أفريل  06مؤرخ في  163رقم قرار 

 المجمس العممي لممدرسة العميا لألساتذة بوىران. ألعضاء
 

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

 تعييف أعضاء الحكومة،
، 2005ديسمبر سنة  29الموافق  1426ذي القعدة عاـ  27فيالمؤرخ  500-05وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 منو، 21ال سيما المادة يحدد مياـ المدرسة خارج الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا،الذي 
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، 2014غشت سنة  25الموافق  1435شواؿ عاـ  29المؤرخ في  230-14وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -
 المتضّمف إنشاء المدرسة العميا لألساتذة بوىراف،و 
 ،2013سنة  يناير 30الموافق  1434عاـ  ربيع األوؿ 18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 22وبناء عمى محضر انتخاب أعضاء المجمس العممي لممدرسة المدرسة العميا لألساتذة بوىراف المؤرخ في  -

 .2015مارس 
 ما يأتي: يـقــرر

 

ذي القعدة عاـ  27 المؤرخ في 500-05مف المرسوـ التنفيذي رقـ  21تطبيقا ألحكاـ المادة  ادة األولى :ــمــال
الذي يحدد مياـ المدرسة خارج الجامعة والقواعد الخاصة  ،2005ديسمبر 29الموافق  1426

بتنظيميا وسيرىا، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لممدرسة 
 .لألساتذة بوىراف المدرسة العميا

الجدوؿ الممحق في ىراف تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لممدرسة العميا لألساتذة بو  : 02ادة ــمــال
 بيذا القرار.

كل فيما يخصو،  يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير المدرسة العميا لألساتذة بوىراف، : 03ادة ــمــال
 .ينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العمميسبتنفيذ ىذا القرار الذي 
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الذي يحدد القائمة ،2015أفريل  06 في ممحق بالقرار المؤرخ
 المجمس العممي لممدرسة العميا لألساتذة بوىران االسمية ألعضاء

 
 

 الصفـة االسم والمقـب
 لعممي لممدرسةمدير المدرسة، رئيس المجمس ا بف حطاب عبد القادر لطفي

 ممثمة عف األساتذة مف مصف األستاذية لزرؽ خيرة زىرة
 ممثمة عف األساتذة مف مصف األستاذية بف عمار نعيمة

 ممثمة عف األساتذة المحاضريف قسـ "ب" لعابد زىرة
 أستاذة مشاركة عبد ربي نواؿ

 بالمدرسة الوطنية المتعددة التقنيات بوىراف ذأستا مداني اسعد حبيب
 بجامعة مصطفى أسطنبولي بمعسكر أستاذ محاضر قسـ "أ" فاطمي سعد الديف
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 يتضمن تجديد تشكيمة لجنة ،2015أفريل  08قرار مؤرخ في 
 الجزائربلدى المدرسة الوطنية المتعددة التقنيات  الخدمات االجتماعية

 

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

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

 المتمـ، محتوى الخدمات االجتماعية وكيفية تمويميا،
، 1982سبتمبر سنة  11الموافق  1402ذي القعدة عاـ  23 المؤرخ في 303-82المرسوـ رقـ بمقتضى و  -
 المتعمق بتسييػر الخدمات االجتماعية،و 
والمتضمف  ،1984سنة أبريل  14الموافق  1404رجب عاـ  12 المؤرخ في 84-84بمقتضى المرسوـ رقـ و  -

 القانوف األساسي لممدرسة الوطنية المتعددة التقنيات،
 ،2014مايو سنة  5الموافق  1435رجب عاـ  5المؤرخ في  154-14بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ و  -
 تضّمف تعييف أعضاء الحكومة،موال
الذي  ،2013سنة  يناير 30الموافق  1434ربيع األوؿ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

 العممي، يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث
 ،2008سنة  يوليو 14الموافق  1429رجب عاـ  11 المؤرخ في 215-08بمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 المدرسة خارج الجامعة،المدرسة الوطنية المتعددة التقنيات إلى  المتضمف تحويلو 
اؿ االدارييف المتضمف إعالف نتائج انتخاب ممثمي العمو  ،2015جانفي سنة  22نظرا  لممحضر المؤرخ في  -
 التقنييف وعماؿ الخدمة في لجنة الخدمات االجتماعية،و 
المتضمف إعالف نتائج انتخاب ممثمي االساتذة في لجنة و  ،2015جانفي سنة  25نظرا  لممحضر المؤرخ في  -

 الخدمات االجتماعية،
االجتماعية لدى ،المتضمف تنصيب أعضاء لجنة الخدمات  2015جانفي سنة  29نظرا  لممحضر المؤرخ في  -

 .المدرسة الوطنية المتعددة التقنيات الجزائر
 

 ما يأتي: ررــقــي
 

 الجزائر،بتجدد تشكيمة لجنة الخدمات االجتماعية لدى المدرسة الوطنية المتعددة التقنيات  ـادة األولى:ــمــال
 :تتكوف لجنة الخدمات االجتماعية مف األعضاء اآلتية أسماؤىـ  :02ـادة ــمــــال

 األعضاء الدائمون:
 نباش نص الديف، –03 تواتي دمحم،              –02 بف معمر سعيدية،               –01
 عيادي رتيبة، –06 سعيدي جماؿ،       –05 أشركي مولود،              –04
   أكموش مصطفى، –07
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 األعضاء اإلضافيون :
   جماؿ،عطاءهللا –02 زواغي اسكندر،              –01

 

( سنوات ابتداء مف تاريخ تنصيب المجنة والذي اليكوف سابقا  03تسري عيدة ىذه المجنة لمدة ثالث ) :03ـادة ــمــال
 لتاريخ إعالف نتائج االنتخابات،

يكمف السيد مدير المدرسة الوطنية المتعددة التقنيات الجزائر، بتنفيذ ىذا القرار، الذي سينشر في  :04ادة ــمــال
 متعميـ العالي والبحث العممي.لالنشرة الرسمية 

 2015 أفريل 08حرر بالجزائر في                                                                                        
 زير وبتفويض منوو الع/                                                                                         

 مدير الموارد البشرية                                                                                        
 إمضاء أمير قاسم داودي                                                                                         

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يتضمن تجديد تشكيمة لجنة  ،2015أفريل  08قرار مؤرخ في 
 لدى المدرسة الوطنية العميا لمصحافة وعموم االعالم الخدمات االجتماعية

 

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

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

 المتمـ، محتوى الخدمات االجتماعية وكيفية تمويميا،
، 1982سبتمبر سنة  11الموافق  1402ذي القعدة عاـ  23 المؤرخ في 303-82بمقتضى المرسوـ رقـ و  -
 المتعمق بتسييػر الخدمات االجتماعية،و 
 ،2014سنة مايو  5الموافق  1435رجب عاـ  5المؤرخ في  154-14بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ و  -
 تضّمف تعييف أعضاء الحكومة،موال
 ،2009سنة  غشت 10الموافق  1430شعباف عاـ  19 المؤرخ في 252-09بمقتضى  المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 ،إنشاء المدرسة الوطنية العميا لمصحافة وعمـو االعالـالمتضمف و 
الذي  ،2013سنة  يناير 30الموافق  1434ربيع األوؿ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

 يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
المتضمف تزكية برفع االيدي و  ،2014جواف سنة  18المؤرخ في  271/2014نظرا  لمحضر الجمعية العامة رقـ  -

تماعية لدى المدرسة الوطنية التقنييف وعماؿ الخدمة في لجنة الخدمات االجو  ممثمي االساتذة والعماؿ االدارييف
 العميا لمصحافة وعمـو االعالـ،

تنصيب أعضاء لجنة الخدمات االجتماعية لدى بالمتعمق ، و2014جويمية سنة  أوؿنظرا لممحضر المؤرخ في  -
 المدرسة الوطنية العميا لمصحافة وعمـو االعالـ،
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 :ما يأتي ررـــقــــــــــي
 

 مة لجنة الخدمات االجتماعية لدى المدرسة الوطنية العميا لمصحافة وعمـو االعالـ،تجدد تشكي ـادة األولى :ـمــال
 تتشكل لجنة الخدمات االجتماعية مف األعضاء اآلتية أسماؤىـ: : 02ـادة ــمــال

 األعضاء الدائمون:
 ،رويبي ريمة –03 معمري شريف،              –02 كاتب أحمد،               –01
  شويكرات بوخالفة، –05 الحميد،       فضة عبد  –04

 

 

 األعضاء اإلضافيون :
  لونسي رفيق، –02 محجوبي دمحم،              –01

 

والذي ال يكوف  ،( سنوات ابتداء مف تاريخ تنصيب المجنة03تسري عيدة ىذه المجنة لمدة ثالث ) :03ـادة ــمــال
 .سابقا لتاريخ إعالف نتائج االنتخابات

بتنفيذ ىذا القرار، الذي سينشر في  يكمف السيد مدير المدرسة الوطنية العميا لمصحافة وعمـو االعالـ، : 40المادة 
 متعميـ العالي والبحث العممي.لالنشرة الرسمية 

 

 2015 ريلأف 08بالجزائر في  حرر                                                                                          
 وزير وبتفويض منوالع/                                                                                       

 مدير الموارد البشرية                                                                                      
 إمضاء أمير قاسم داودي                                                                                       

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يتضمن تجديد تشكيمة لجنة  2015أفريل  08مؤرخ في قرار 

 لدى مديرية الخدمات الجامعية تيارت الخدمات االجتماعية
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 

المتضمف و ، 2006سنة  يوليو 15الموافق  1427جمادى الثانية عاـ  19المؤرخ في 03-06بمقتضى األمر رقـ  -
 ـ لموظيفة العمومية،القانوف األساسي العا

الذي يحدد ، 1982سنة  وماي 15الموافق  1402رجب عاـ  21 المؤرخ في 179-82بمقتضى المرسوـ رقـ و  -
 المتمـ، محتوى الخدمات االجتماعية وكيفية تمويميا،

، 1982سبتمبر سنة  11الموافق  1402ذي القعدة عاـ  23 المؤرخ في 303-82بمقتضى المرسوـ رقـ و  -
 ق بتسييػر الخدمات االجتماعية،المتعمو 
 ،2014مايو سنة  5الموافق  1435رجب عاـ  5المؤرخ في  154-14بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ و  -
 تضّمف تعييف أعضاء الحكومة،موال
 ،1995مارس سنة  22الموافق  1415شواؿ عاـ  21 المؤرخ في 84-95 رقـبمقتضى المرسوـ التنفيذي و  -
 ،المعدؿ والمتمـ ،وطني لمخدمات الجامعية وتنظيمو وعمموال يوافدالالمتضمف إنشاء و 
الذي  ،2013سنة  يناير 30الموافق  1434ربيع األوؿ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

 يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
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المتضمف إنشاء مديريات الخدمات و  ،2004بر سنة ديسم 22بمقتضى القرار الوزاري المشترؾ المؤرخ في و  -
 المعدؿ والمتمـ،الجامعية وتحديد مقرىا وقائمة االقامات الجامعية التابعة ليا ومشتمالتيا،

المتضمف تزكية أعضاء لجنة الخدمات االجتماعية مف و  ،2015جانفي سنة  06نظرا لممحضر المؤرخ في  -
 مات الجامعية التابعة لمديرية الخدمات الجامعية تيارت،)إ.ع.ع.ج( لإلقا طرؼ الفروع النقابية

المتضمف تنصيب أعضاء لجنة الخدمات االجتماعية  لدى و  ،2015جانفي سنة  08نظرا لممحضر المؤرخ في  -
 .مديرية الخدمات الجامعية تيارت

 :ما يأتي ررــقــي
 

 .رية الخدمات الجامعية تيارتتشكيمة لجنة الخدمات االجتماعية لدى مدي تجدد : المـادة األولى
 تتشكل لجنة الخدمات االجتماعية مف األعضاء اآلتية أسماؤىـ:: 02ـادةــمــال

 األعضاء الدائمون:
 صغير رشيدة، –03 طيبي كريـ،              –02 خيثر خالد،               –01
 ،ت عبد الرحمفمبخو  -06 مالكي بمقاسـ،            –05 مكي موني،              –04
  ،مسعودي العابدية -08 مبروؾ الحاج،           -07

 

 األعضاء اإلضافيون :
 ،ميداوي لخضر-03 بوغدو رقية،              –02 سميماف دمحم،              –01

 

ال يكوف  ( سنوات ابتداء مف تاريخ تنصيب المجنة  والذي03تسري عيدة ىذه المجنة لمدة ثالث ) :03ـادة ــمــال
 .سابقا تاريخ إعالف نتائج االنتخابات

يكمف السيد مدير الخدمات الجامعية تيارت،بتنفيذ ىذا القرار، الذي سينشر في النشرة الرسمية  : 04ادة ــمــال
 التعميـ العالي والبحث العممي.

 2015 أفريل 08بالجزائر في  حرر                                                                                       
 وزير وبتفويض منوالع/                                                                                       

 مدير الموارد البشرية                                                                                      
 إمضاء أمير قاسم داودي                                                                                       

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يتضمن تجديد تشكيمة لجنة ، 2015 أفريل 12 قرار مؤرخ في

  –غرب جزائر– لدى لمديرية الخدمات الجامعية الخدمات االجتماعية
 إن وزيرالتعميم العالي والبحث العممي،

المتضمف و ، 2006سنة  يوليو 15الموافق  1427جمادى الثانية عاـ  19المؤرخ في 03-06بمقتضى األمر رقـ  -
 لعمومية،القانوف األساسي العاـ لموظيفة ا

الذي يحدد ، 1982سنة  وماي 15الموافق  1402رجب عاـ  21 المؤرخ في 179-82بمقتضى المرسوـ رقـ و  -
 المتمـ، محتوى الخدمات االجتماعية وكيفية تمويميا،
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المتعمق و ، 1982سبتمبر سنة  11الموافق  1402ذي القعدة عاـ  23المؤرخ في 303-82بمقتضى المرسـو رقـ و  -
 خدمات االجتماعية،بتسييػر ال

 ،2014مايو سنة  5الموافق  1435رجب عاـ  5المؤرخ في  154-14بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ و  -
 تضّمف تعييف أعضاء الحكومة،موال
 ،1995مارس سنة  22الموافق  1415شواؿ عاـ  21 المؤرخ في 84-95 رقـبمقتضى المرسوـ التنفيذي و  -
 ،المعدؿ والمتمـ ،لمخدمات الجامعية وتنظيمو وعممووطني الديواف الالمتضمف إنشاء و 
الذي  ،2013سنة  يناير 30الموافق  1434ربيع األوؿ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
المتضمف إنشاء مديريات الخدمات و  ،2004ديسمبر سنة  22بمقتضى القرار الوزاري المشترؾ المؤرخ في و  -

 المعدؿ والمتمـ،الجامعية وتحديد مقرىا وقائمة االقامات الجامعية التابعة ليا ومشتمالتيا،
المتضمف انتخاب أعضاء لجنة الخدمات االجتماعية مف و  ،2015أفريل سنة  09لممحضر المؤرخ في نظرا  -

رييف لإلقامات الجامعية التابعة لمديرية الخدمات الجامعية جزائر طرؼ الفروع النقابية التحاد العاـ لمعماؿ الجزائ
 غرب،

المتضمف تنصيب أعضاء لجنة الخدمات االجتماعية لدى و  ،2015أفريل سنة  09لممحضر المؤرخ في نظرا  -
 مديرية الخدمات الجامعية جزائر غرب،

 :ما يأتي ررــقــي
 

 .لمديرية الخدمات الجامعية جزائر غربت االجتماعية لدى تجدد تشكيمة لجنة الخدما ـادة األولى:ــمــال
 تتكوف لجنة الخدمات االجتماعية مف األعضاء اآلتية أسماؤىـ: :02ـادة ــمــال

 األعضاء الدائمون:
 ،حمداوي مولود –03 زبدي مصطفى،              –02 حمدي دمحم،               –01
 ،عربية بوعالـ-06 سمير،          دراجي  –05 اكمي قاسي،           –04
 ،لشـر حكيـ -09 بف عودة إلياس،              -08 منصوري موسى،     -07

 

 األعضاء اإلضافيون :
  ،حسيف دمحم –02 بمخادـ  الطاىر،              –01

مجنة والذي ال يكوف ( سنوات ابتداء مف تاريخ تنصيب ال03تسري عيدة ىذه المجنة لمدة ثالث ) :03ـادة ــمــال
 .تاريخ إعالف نتائج االنتخاباتلسابقا 

بتنفيذ ىذا القرار، الذي سينشر في النشرة الرسمية  يكمف السيد مدير الخدمات الجامعية جزائر غرب، :04ادة ــمــال
 متعميـ العالي والبحث العممي.ل

 2015 أفريل 12بالجزائر في  حرر                                                                                       
 وزير وبتفويض منوالع/                                                                                       

 وارد البشريةمدير الم                                                                                      
 إمضاء أمير قاسم داودي                                                                                       
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 يتضمن تجديد تشكيمة لجنة ،2015أفريل  12قرار مؤرخ في 
 لدى مديرية الخدمات الجامعية الشمف الخدمات االجتماعية

 

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

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

 المتمـ، جتماعية وكيفية تمويميا،محتوى الخدمات اال
، 1982سبتمبر سنة  11الموافق  1402ذي القعدة عاـ  23 المؤرخ في 303-82بمقتضى المرسوـ رقـ و  -
 المتعمق بتسييػر الخدمات االجتماعية،و 
 ،2014مايو سنة  5الموافق  1435رجب عاـ  5المؤرخ في  154-14بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ و  -
 عييف أعضاء الحكومة،تضّمف تموال
 ،1995مارس سنة  22الموافق  1415شواؿ عاـ  21 المؤرخ في 84-95 رقـبمقتضى المرسوـ التنفيذي و  -
 ،المعدؿ والمتمـ ،وطني لمخدمات الجامعية وتنظيمو وعمموالديواف الالمتضمف إنشاء و 
الذي  ،2013سنة  يناير 30موافق ال 1434ربيع األوؿ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
المتضمف إنشاء مديريات الخدمات و  ،2004ديسمبر سنة  22بمقتضى القرار الوزاري المشترؾ المؤرخ في و  -

 ،المعدؿ والمتمـالجامعية وتحديد مقرىا وقائمة االقامات الجامعية التابعة ليا ومشتمالتيا،
المتضمف انتخاب أعضاء لجنة الخدمات االجتماعية و  ،2014نوفمبر سنة  18نظرا لممحضر المؤرخ في  -

 لمديرية الخدمات الجامعية الشمف،
المتضمف تنصيب أعضاء لجنة الخدمات االجتماعية لدى و  ،2014ديسمبر سنة  30نظرا لممحضر المؤرخ في  -

 .مديرية الخدمات الجامعية الشمف
 :ما يأتي ررـــقيـــ

 .تجدد تشكيمة لجنة الخدمات االجتماعية لدى مديرية الخدمات الجامعية الشمف : ـادة األولىــمـــال
 تتشكل لجنة الخدمات االجتماعية مف األعضاء اآلتية أسماؤىـ: :02 ـادة ــمــال

 األعضاء الدائمون:
 ،العيداني عبد العزيز –03       بف غالية نور الديف،        –02 مراح يوسف،               –01
 بونوة مراد، -06 بف دىيبة موسى،                  –05 ،عراب خديجة –04
 معمري دمحم،-09 قرمود دمحم،                      -08 مجامعية حاج،             -07

 

 األعضاء اإلضافيون :
 عمي ميري قادة،-03             دوكارة بف عودة،  –02 مداحي العالية،             –01
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( سنوات ابتداء مف تاريخ تنصيب المجنة والذي ال يكوف 03تسري عيدة ىذه المجنة لمدة ثالث ) :03ـادة ــمــال
 .سابقا لتاريخ إعالف نتائج االنتخابات

متعميـ لشرة الرسمية يكمف مدير الخدمات الجامعية الشمف، بتنفيذ ىذا القرار، الذي سينشر في الن :04 ادةــمــال
 العالي والبحث العممي.

 

 2015 أفريل 12بالجزائر في  حرر                                                                                       
 وبتفويض منووزير الع/                                                                                       

 مدير الموارد البشرية                                                                                      
 إمضاء أمير قاسم داودي                                                                                       

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ، يحـدد القائمة االسمية2015أفريل  13مـؤرخ في  164رقم قـرار 

 دمحم بـوقرة بـومـرداسألعضـاء المجمس العممي لكميـة العـموم بجامعـة ا
 

 إن وزيـر التعميـم العـالي والبحـث العـممي،
تضمف م، وال2014مايو سنة  5الموافق  1435عاـ  رجب 5المؤرخ في  154-14 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ -

 تعييف أعضاء الحكومة،
 ،1998سنة  ونيوي 2الموافق  1419صفر عاـ  7المؤرخ في  189-98وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -
 المتضمف إنشاء جامعة بومرداس، المعدؿ والمتمـ،و 
غشت سنة  23الموافق  1424جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 منو، 44ال سيما المادة  الذي يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدؿ والمتمـ،، 2003
، 2013سنة  يناير 30الموافػق  1434عاـ  ربيع األوؿ 18المؤرخ في  77-13 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ -

 الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 ،2014جواف  29وماي  29و 25وبناء عمى محاضر انتخاب أعضاء المجمس العممي لكمية العمـو المؤرخة في  -

 

 :يأتي ما يـقــرر
 

جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03المرسوـ التنفيذي رقـ  مف44ة تطبيقا ألحكاـ المادادة األولىــمـــال : 
والمذكور أعاله، ييػدؼ ىػذا القرار إلى  ،، المعدؿ والمتمـ2003غشت سنة  23الموافق  1424

 بومرداس. -معة ادمحم بوقرة تحديد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية العموـ بجا
الجدوؿ في تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية العموـ بجامعة ادمحم بوقرة بومرداس  :02ادة ــمــال

 الممحق بيذا القرار.
و، بتنفيذ يكمف المديرالعاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة ادمحم بوقرة بومرداس، كل فيما يخص :03ادة ــمــال

 ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
 

 2015أفريل  13 حرر بالجزائر في                                                                                        
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                         

 األستاذ: دمحم مباركي                                                                                         
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 ، يحدد القائمة االسمية ألعضاء2015أفريل  13المؤرخ في  ممحق بالقرار
 بـومرداس -لكمية العموم بجامعة امـحمد بـوقـرة المجمس العممي 

 

 الصفـة       االسم والمقـب   
 رئيسة المجمس العممي لكمية العمـو قػػانة سميمة
 عػميد الكمية عػميوات دمحم
 نائبة عميد الكمية مكمفة بالدراسات والمسائل المرتبطة بالطمبة حمواف فاطمة

 ية مكمف بما بعد التدرج، البحث العمميوالعالقات الخارجيةنائب عميد الكم جػاللي نصر الديف
 رئيسة قسـ الكيمياء زيبػوش فاطػمة
 رئيسة قسـ الرياضيات حشيش شيرزاد
 رئيس قسـ الػفيزياء قػاضي عػمي

 رئيسة قسـ المغات األجنبية بف حمانة كريمة
 رئيس قسـ اإلعالـ اآللي حرز هللا عبد الكريـ

 س قسـ البيولوجيارئي مسعوداف جماؿ
 رئيس المجنة العممية لقسـ الكيمياء بػونوغاز موسى

 رئيس المجنة العممية لقسـ الفيزياء خميسي دمحم وفيق
 رئيسة المجنة العممية لقسـ البيولوجيا فػزواف فتحية
 رئيس المجنة العممية لقسـ اإلعالـ اآللي مػػعوش أمػيف

 مدير مخبر البحث عػمراني موسى
 مدير مخبر البحث يش دمحممػزغ

 مدير مخبر البحث مػحمدي أرزقي
 ممثمة األساتذة مف مصف األستاذية لقسـ الكيمياء أيت مػبارؾ يمينة مولودة بمميمود

 ممثمة األساتذة مف مصف األستاذية لقسـ الكيمياء مػدكور أماؿ مولودة جدي
 اضياتممثل األساتذة مف مصف األستاذية لقسـ الري خػالدي خالد

 ممثمة األساتذة مف مصف األستاذية لقسـ الرياضيات بف غانـ جميمة مولودة سػبة
 ممثل األساتذة مف مصف األستاذية لقسـ الفيزياء سػاسي رشيد
 ممثل األساتذة مف مصف األستاذية لقسـ الفيزياء زبػات مختار

 عالـ اآلليممثمة األساتذة مف مصف األستاذية لقسـ اإل اغػالؿ فطيمة زىػراء
 ممثل األساتذة مف مصف األستاذية لقسـ اإلعالـ اآللي بػوليف مػنور
 ممثل األساتذة مف مصف األستاذية لقسـ البيولوجيا ريػبة عمار

 ممثمة األساتذة مف مصف األستاذية لقسـ البيولوجيا بف يونس نسيمة مولودة بييج
 ديف قسـ " أ "ممثمة األساتذة المساع لػوزاي رفيقة مولودة سواؽ

 ممثمة األساتذة المساعديف قسـ " أ " شبوطي نسيمة مولودة مزياني
 مسؤوؿ المكتبة عػالـ سعيد
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 ، يحـدد القائمة االسمية ألعضـاء2015أفريل  13مـؤرخ في  165رقم قـرار 
 المجنة العممية لقسم الـفيزياء لكميـة العـموم بجامعـة امـحمد بـوقرة بـومـرداس

 
 

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

 تعييف أعضاء الحكومة،
 ،1998سنة  يونيو 2الموافق  1419صفر عاـ  7المؤرخ في  189-98وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -
 شاء جامعة بومرداس، المعدؿ والمتمـ،المتضمف إنو 
غشت سنة  23الموافق  1424جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 منو، 48ال سيما المادة  الذي يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدؿ والمتمـ،، 2003
، 2013سنة  يناير 30الموافػق  1434عاـ  ربيع األوؿ 18المؤرخ في  77-13 رقـوبمقتضى المرسوـ التنفيذي  -

 الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،

بومرداس  وبناء عمى محاضر انتخاب أعضاء المجنة العممية لقسـ الفيزياء لكمية العموـ بجامعة ادمحم بوقرة -
 ،2014ماي  25و 21المؤرخة في 

 ما يأتي: ـرريـقـ
 

جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذي رقـ  48تطبيقا ألحكاـ المادة  ادة األولىــمــال :
والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد  ،، المعدؿ والمتمـ2003غشت سنة  23الموافق  1424

 اء لكمية العمـو بجامعة ادمحم بوقرة بومرداس.القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الفيزي
بومرداس  تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الفيزياء لكمية العموـ بجامعة ادمحم بوقرة :02ادة ــمــال

 الجدوؿ الممحق بيذا القرار.في 
ا بوقرة بومرداس، كل فيما يخصو، يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة ادمحم :03لمادة 

 بتنفيذ ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
 

 

 2015أفريل  13 حرر بالجزائر في                                                                                        
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                         

 األستاذ: دمحم مباركي                                                                                         
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يحدد القائمة االسمية ألعضاء 2015أفريل  13ممحق بالقرار مـؤرخ في 
 بـومرداس-المجنة العممية لقسم الفيزياء لكمية العموم بجامعة امـحمد بـوقـرة 

 

 الصفـة     االسم والمقـب
 عممية لقسـ الفيزياءرئيس المجنة ال خػميسي دمحم وفيق

 رئيس القسـ قػػاضي عمي
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 ممثل عف األساتذة المحاضريف قسـ " أ " زعباط مختار
 األساتذة المحاضريف قسـ " أ " ة عفممثم دخػاف نػاىد

 ممثمة عف األساتذة المحاضريف قسـ " ب " سػميماني آماؿ
 ممثمة عف األساتذة المساعديف قسـ " أ " بميزاؾ جنات

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ة ألعضـاءيحـدد القائمة االسمي ،2015 أفريل 13مـؤرخ في   166رقم قـرار 

 لقسم اإلعـالم اآللي لكميـة العـموم بجامعـة ادمحم بـوقرة بـومـرداس المجنة العممية
 

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

 تعييف أعضاء الحكومة،
المتضمف و  ،1998سنة  يونيو 2الموافق  1419صفر عاـ  7المؤرخ في  189-98قتضى المرسوـ التنفيذي رقـ وبم -

 إنشاء جامعة بومرداس، المعدؿ والمتمـ،
غشت سنة  23الموافق  1424جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 منو، 48ال سيما المادة  واعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدؿ والمتمـ،الذي يحدد مياـ الجامعة والق، 2003
، 2013سنة  يناير 30الموافػق  1434عاـ  ربيع األوؿ 18المؤرخ في  77-13 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ -

 الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 ،2014ماي  29و 18العممية لقسـ االعالـ اآللي المؤرخة في  وبناء عمى محاضر انتخاب أعضاء المجنة -

 

 ما يأتي: يـقــرر
 

جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذي رقـ  48تطبيقا ألحكاـ المادة  :ادة األولىــمــال
رار إلى تحديد والمذكور أعاله، ييػدؼ ىػذا الق ،، المعدؿ والمتمـ2003غشت سنة  23الموافق  1424

 القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ اإلعالـ اآللي لكمية العمـو بجامعة ادمحم بوقرة بومرداس.
 تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ اإلعالـ اآللي لكمية العموـ بجامعة ادمحم بوقرة :02ادة ــمــال

 ر.الجدوؿ الممحق بيذا القرافي بومرداس 
 يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة ادمحم بوقرة بومرداس، كل فيما يخصو، :03ادة ــمــال

 بتنفيذ ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
 

 2015أفريل  13 حرر بالجزائر في                                                                                        
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                         

 األستاذ: دمحم مباركي                                                                                         
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 يحدد القائمة االسمية ألعضاء، الذي 2015أفريل  13بالقرار المؤرخ في  ممحق
 المجنة العممية لقسم اإلعالم اآللي لكمية العموم بجامعة امـحمد بـوقـرة بـومرداس

 

 الصفـة   االسم والمقـب
 رئيس المجنة العممية لقسـ اإلعالـ اآللي مػعوش أميف رياض
 رئيس القسـ حػرز هللا عبد الكريـ

 ممثل األساتذة مػػزغيش دمحم
 ممثل األساتذة المحاضريف قسـ " أ " بػوليف منور
 ممثل األساتذة المحاضريف قسـ " أ " بػريشي عمي
 ممثل األساتذة المحاضريف قسـ " ب " حجيج ظريفة
 ممثل األساتذة المحاضريف قسـ " ب " بػوزياد أحمد

 ممثل األساتذة المحاضريف قسـ " ب " ابحإيماش ر 
 ممثل األساتذة المساعديف قسـ " أ " بمقاسمي جماؿ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يتضمن تجديد تشكيمة لجنة  ،2015أفريل  13قـرار مؤرخ في 
 لدى مديرية الخدمات الجامعية سيدي عمار "عنابة" الخدمات االجتماعية

 

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

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

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

 بتسييػر الخدمات االجتماعية،
 ،2014مايو سنة  5الموافق  1435رجب عاـ  5المؤرخ في  154-14بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ و  -
 تضّمف تعييف أعضاء الحكومة،موال
 ،1995رس سنة ما 22 الموافق 1415شواؿ عاـ  21المؤرخ في 84-95 رقـبمقتضى المرسوـ التنفيذي  -
 ،المعدؿ والمتمـ ،وطني لمخدمات الجامعية وتنظيمو وعمموالديواف الالمتضمف إنشاء و 
الذي  ،2013سنة  يناير 30الموافق  1434ربيع األوؿ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
المتضمف إنشاء مديريات الخدمات و  ،2004ديسمبر سنة  22وزاري المشترؾ المؤرخ في بمقتضى القرار الو  -

 المعدؿ والمتمـ،الجامعية وتحديد مقرىا وقائمة االقامات الجامعية التابعة ليا ومشتمالتيا،
المتضمف إعالف نتائج انتخاب أعضاء لجنة الخدمات  ،2014نوفمبر سنة  19لممحضر المؤرخ في نظرا  -

 عنابة،-ماعية لمديرية الخدمات الجامعية سيدي عماراالجت
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المتضمف تنصيب نتائج أعضاء لجنة الخدمات االجتماعية  ،2014نوفمبر سنة  20لممحضر المؤرخ في نظرا   -
 عنابة،-لمديرية الخدمات الجامعية سيدي عمار

 

 ما يأتي: يـقــرر
 

 ،-عنابة-ة لدى مديرية الخدمات الجامعية سيدي عمارتجدد تشكيمة لجنة الخدمات االجتماعي مـادة األولى:ــال
 تتشكل لجنة الخدمات االجتماعية مف األعضاء اآلتية أسماؤىـ:: 02ـادة ــمــال

 األعضاء الدائمون:
 وشفوف عبد الرزاؽ، –03 حميمي موسى،           –02 ،ىاشمي راشدي نذير –01
 بوعالؽ عيسى، -06 تومي صبرينة،           –05 ،تواتي كماؿ –04
 عمراني عبد الرحيـ،-09 خمقي عبد الحميد،       -08 ،بودماغ منصور -07

 

 األعضاء اإلضافيون :
 بوحجيرة عبد الوىاب،-03 بودار عبد الحميد،              –02 عماري سميـ،              –01

 

والذي ال يكوف  ،ء مف تاريخ تنصيب المجنة( سنوات ابتدا03تسري عيدة ىذه المجنة لمدة ثالث ) :03 ـادةــمــال
 سابقا لتاريخ إعالف نتائج االنتخابات،

،بتنفيذ ىذا القرار، الذي سينشر في النشرة -عنابة-يكمف مدير الخدمات الجامعية سيدي عمار :04ادة ــمــال
 متعميـ العالي والبحث العممي.لالرسمية 

 

 2015 أفريل 12بالجزائر في  حرر                                                                                       
 وزير وبتفويض منوالع/                                                                                       

 مدير الموارد البشرية                                                                                      
 إمضاء أمير قاسم داودي                                                                                       

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ، يحدد القائمة2015أفريل  21مؤرخ في  168رقم قرار 

 بومرداس ألعضاء مجمس إدارة جامعة االسمية
 

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

 تعييف أعضاء الحكومة،
المتضمف و 1998سنة يونيو  2 الموافق 1419عاـ  صفر 7المؤرخ في  189–98بمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ و  - ،

3 منو، إنشاء جامعة بومرداس، المعدؿ والمتمـ، ال سيما المادة 
غشت سنة  23فق الموا 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  -

 .العممي الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث
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 : يـقرر ما يأتـي
 

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

 بومرداس.القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة جامعة 
 تحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة جامعة بومرداس في الجدوؿ الممحق ليذا القرار. :02المادة 
03 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. :المادة 

 

 2015أفريل  21 حرر بالجزائر في                                                                                        
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                         

 ستاذ: دمحم مباركياأل                                                                                         
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 بومرداسقائمة أعضاء مجمس إدارة جامعة 

1 :األعضاء المعينين -
 القطاع الصفة االسم والمقب

 ثل الوزير المكمف بالتعميـ العالي والبحث العمميمم 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 -
 بالعمل والتشغيل والضماف االجتماعي ممثل الوزير المكمف عضو لكحل سعيد -
 واإلصالح 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 -
 تجارةممثمة الوزير المكمف بال عضو عبابسة سامية -
 والمناجـ بالصناعةممثمة الوزير المكمف  عضو عمروس صافية -
 ممثل الوزير المكمف بالطاقة عضو بف حسيف اشرؼ -
 ممثل الوزير المكمف بالفالحة والتنمية الريفية عضو خروبي دمحم -
 بالبريد و تكنولوجيات اإلعالـ واالتصاؿ ممثل الوزير المكمف عضو أوتمزابت رشيد -
 الوالي ممثل عضو ماط عز الديفشر  -

 

 األعضاء المنتخبين: -2
 االسم و المقب الصفة الييئة

 خالدي خالد - عضو ممثل منتخب عف األساتذة لكمية العموـ
 مسعود بورغدة دمحم الزيف - عضو ممثل منتخب عف األساتذة لكمية عمـو الميندس

 شاوشي  رابح - عضو ممثل منتخب عف األساتذة لكمية المحروقات والكيمياء
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 رابحي احسف - عضو ممثل منتخب عف األساتذة لكمية الحقوؽ 
ممثل منتخب عف األساتذة لكمية العمـو االقتصادية والتجارية وعمـو 

 التسيير
 شيخي بالؿ - عضو

 زيقةالمولودة زاببر ر  تاالاغيل - عضو ممثمة منتخبة عف األساتذة لمعيد اليندسة الكيربائية واإللكترونيؾ
 بمعيش حرمة - عضو ممثل منتخب عف سمؾ األساتذة المساعديف
 جمعي عبد القادر - عضو ممثل منتخب عف سمؾ األساتذة المساعديف

 جميل دمحم - عضو ممثل منتخب عف الموظفيف اإلدارييف و التقنييف وعماؿ الخدمات
 كانوف مراد - وعض ممثل منتخب عف الموظفيف اإلدارييف و التقنييف وعماؿ الخدمات

 خاسف الياس - عضو ممثل منتخب عف الطمبة
  بودينة دمحم سيف الديف - عضو ممثل منتخب عف الطمبة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يحدد ،2015أفريل  21مؤرخ في  169رقم قرار 

 ورقمة ألعضاء مجمس إدارة جامعة القائمة االسمية
 

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

 تعييف أعضاء الحكومة،
 ،2001يونيو سنة  23الموافق  1422جمادى األولى عاـ  2المؤرخ في210–01مرسوـ التنفيذي رقـبمقتضى الو  -

 منو، 3والمتضمف إنشاء جامعة ورقمة، المعدؿ والمتمـ، السيما  المادة 
غشت سنة  23الموافق  1424جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 منو، 12دد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدؿ والمتمـ، السيما المادة الذي يح ،2003
 ،2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العمي والبحث العممي،
 

 يـقرر ما يأتـي:
 

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

 تحديد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة جامعة ورقمة.
 ئمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة جامعة ورقمة في الجدوؿ الممحق ليذا القرار.تحدد القا: 2المادة 
 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي.: 3المادة 

 

 2015أفريل  21حرر بالجزائر في                                              
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                         

 دمحم مباركي  األستاذ                                                                                        
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 ورقمة جامعةقائمة أعضاء مجمس إدارة 
 :األعضاء المعينين -1

 

 

 القطاع الصفة االسم و المقب
 والبحث العممي ممثل الوزير المكمف بالتعميـ العالي رئيس قادري دمحم العيد -
 ممثل الوزير المكمف بالمالية عضو باشا عبد الغاني -
 ممثل الوزير المكمف بالتكويف والتعميـ المينييف عضو حواسي عمي -
 بالتربية الوطنية ممثل الوزيرة المكمفة عضو مستور بصديق -
 بالوظيفة العمومية واإلصالح اإلداري  ممثل السمطة المكمفة عضو بف عمي مداني -
 ممثل الوزير المكمف بالعمل والتشغيل والضماف االجتماعي عضو قرقب دمحم -
 بالصناعة والمناجـ ممثل الوزير المكمف عضو حروز عبد العزيز -
 الفالحة والتنمية الريفيةبممثل الوزير المكمف  عضو زوبير أحمد  -
 ممثل الوزير المكمف بالموارد المائية عضو بوخاري إدريس -
 باألشغاؿ العمومية ممثل الوزير المكمف عضو مزياف يحي -
 ممثمة الوزير المكمف بالتييئة العمرانية والبيئة عضو بزيف فتيحة -
 ممثل الوزير المكمف بالطاقة عضو منينة موسى -
 يد وتكنولوجيات اإلعالـ واالتصاؿممثل الوزير المكمف بالبر  عضو حماديف بمقاسـ -
صالح المستشفيات عضو بوحفص عبد الباقي -  ممثل الوزير المكمف بالصحة والسكاف وا 
 الوالي. ممثل عضو بوتسونة الطاىر -

  

 األعضاء المنتخبين: -2
 

 الييئة الصفة االسم و المقب
 دةممثل منتخب عف األساتذة لكمية الرياضيات وعمـو الما عضو بشكي جماؿ -
 ممثل منتخب لكمية العمـو التطبيقية عضو صخري دمحم -
 وعمـو األرض والكوف  ممثل منتخب عف األساتذة لكمية المحرقات والطاقات المتجددة عضو جيدؿ دمحم -
 واالتصاؿ ممثل منتخب عف األساتذة لكمية التكنولوجيات الحديثة لممعمومات عضو سعيد بشير -
 خب عف األساتذة لكمية عمـو الطبيعة والحياةممثل منت عضو عظامو عبد القادر -
 ممثل منتخب عف األساتذة لكمية الحقوؽ والعمـو السياسية عضو بف دمحم دمحم -
 ممثل منتخب عف األساتذة لكمية العمـو اإلنسانية واالجتماعية عضو الشايب دمحم الساسي -
 دية والعمـو التجارية وعمـو التسييرممثل منتخب عف األساتذة لكمية العمـو االقتصا عضو غريب بولرباح -
 ممثل منتخب عف األساتذة لكمية اآلداب والمغات عضو جمولي العيد -
 والرياضية ممثل منتخب عف األساتذة لمعيد عمـو وتقنيات النشاطات البدنية عضو بوجرادة عبد هللا -
 ممثل منتخب عف األساتذة لمعيد التكنولوجيا عضو عطية العربي -
 ممثل منتخب عف سمؾ األساتذة المساعديف عضو عادؿعياض دمحم  -
 ممثل منتخب عف سمؾ األساتذة المساعديف عضو حود ميسة إلياس -
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 ممثل منتخب عف الموظفيف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات عضو داشي عبد القادر -
 ماتممثل منتخب عف الموظفيف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخد عضو رعاش عبد الرحماف -
 ممثمة منتخبة عف الطمبة عضو كتاؿ نسريف -
 ممثل منتخب عف الطمبة عضو بف مبارؾ دمحم العيد -

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 المؤرخ في 834يعدل القرار رقم  ،2015أفريل  21مؤرخ في  170رقم قرار 

 معسكر الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة جامعة ،2013أكتوبر  21
 

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

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

 منو، 12الذي يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدؿ والمتمـ،السيما المادة  ،2003
، والمتضمف 2009يناير سنة  4الموافق  1430محـر عاـ  7المؤرخ في  12-09التنفيذي رقـ  المرسـو وبمقتضى -

 منو، 2المعدؿ والمتمـ، السيما المادة  ،إنشاء جامعة معسكر
 ،2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 يات وزير التعميـ العمي والبحث العممي،الذي يحدد صالح
الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة  ،2013أكتوبر  21المؤرخ في  834وبمقتضى القرار رقـ  -

 معسكر. جامعة
 ما يأتي: ررـــقــي

 

اله، كما ىو ، والمػذكور أع2013أكتوبر  21المؤرخ في  834يعػدؿ الجػدوؿ الممحق بالقرار رقـ : المادة األولى
 محدد في الجدوؿ الممحق بيذا القرار.

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

 2015أفريل  21حرر بالجزائر في                                                                                         
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                        

 دمحم مباركي األستاذ                                                                                                 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 قائمة أعضاء مجمس إدارة جامعة معسكر
 األعضاء المعينين: -1

 

 القطاع الصفة االسم والمقب
 ممثل الوزير المكمف بالتعميـ العالي والبحث العممي رئيس خالفي عمي

 ةممثل الوزير المكمف بالمالي عضو الوالية عبد العزيز
 ممثل الوزيرة المكمفة بالتربية الوطنية عضو بشالغـ يحي

 ممثل الوزير المكمف بالتكويف والتعميـ المينييف عضو قاسمي عبدالرحمف
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 ." ................................. )والباقي بدون تغيير(................... 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ، يحدد القائمة2015أفريل  21مؤرخ في  171رقم قرار 
 تبسة جامعة ضاء مجمس إدارةألع االسمية

 

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

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

 منو، 12يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدؿ والمتمـ، السيما المادة الذي  ،2003
المتضمف و  ،2009يناير سنة  4الموافق  1430محـر عاـ  7المؤرخ في  08-09التنفيذي رقـ  وبمقتضى المرسوـ -

 ،منو 2ا المادة إنشاء جامعة تبسة، المعدؿ والمتمـ ،السيم
 ،2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 لي والبحث العممي،االذي يحدد صالحيات وزير التعميـ الع
 

 : يـقرر ما يأتـي
 

جمادى الثانية عاـ  24لمؤرخ في ا 279-03مف المرسوـ التنفيذي رقـ  12تطبيقا ألحكاـ المادة : المادة األولى
، المعدؿ والمتمـ،والمذكورأعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد 2003غشت سنة  23الموافق  1424

 القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة جامعة تبسة.
 تحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة جامعة تبسة في الجدوؿ الممحق ليذا القرار.: 02ادة ــــالم
 .والبحث العممي ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي: 03ادة ــــالم
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 ممثل الوزير المكمف بالعمل والتشغيل والضماف االجتماعي عضو بواعمي أحمد
 الح اإلداري ممثل السمطة المكمفة بالوظيفة العمومية واإلص عضو قدور شريف دمحم

 ممثل الوزير المكمف بالعدؿ، حافظ األختاـ عضو موالي أحمد
 ممثل الوزير المكمف بالتجارة عضو بغشاـ فريد
 ممثل الوزير المكمف بالصناعية والمناجـ عضو بوطيبة قادة

 ممثمة الوزيرة المكمفة بالتييئة العمرانية والبيئة عضو مخموفي أماؿ
 لوزير المكمف بالفالحة والتنمية الريفيةممثل ا عضو لعرابي خالد
 ممثل الوزير المكمف بالموارد المائية عضو رشيس مراد

صالح المستشفيات عضو دمحم الحبيب عبد الكريـ  ممثل الوزير المكمف بالصحة والسكاف وا 
 ممثل الوالي عضو خروبي عبد الكريـ
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 تبسةقائمة أعضاء مجمس إدارة جامعة 
 األعضاء المعينين: -1

 

 القطاع الصفة االسم والمقب
 ممثل الوزير المكمف بالتعميـ العالي والبحث العممي رئيس بف عبيد الطاىر -
 ممثل الوزير المكمف بالمالية عضو عاللة بدر الديف -
 لتربية الوطنيةممثمة الوزيرة المكمفة با عضو سوفي حدة -
 ممثمة الوزير المكمف بالتكويف والتعميـ المينييف عضو بوحالسة فتيحة -
 ممثل الوزير المكمف بالعمل والتشغيل والضماف االجتماعي عضو راىيـقاسمي اب -
 ممثل السمطة المكمفة بالوظيفة العمومية واإلصالح اإلداري  عضو عروسي سميماف -
 ، حافظ األختاـممثل الوزير المكمف بالعدؿ عضو بوخاتـ كماؿ -
 ممثل الوزير المكمف بالتجارة عضو بف العربي دمحم -
 ممثل الوزير المكمف بالصناعة والمناجـ عضو بد الرحماففخار ع -
 بالتييئة العمرانية والبيئة ممثل الوزير المكمف عضو شاوي فاتح -
 بالطاقة ممثمة الوزير المكمف عضو بف تركي رقية -
 بالثقافة ممثل الوزيرة المكمفة عضو مانع عمر -
 تصاؿممثل الوزير المكمف باال عضو جغادر عبد الجميل  -
 الوالي ممثل عضو عاللو  دمحم  -

 :األعضاء المنتخبين -2
 

 االسم و المقب الصفة الييئة
 شنيخر صالح عضو ممثل منتخب عف األساتذة لكمية العمـو والتكنولوجيا

 مشري حسف عضو ممثل منتخب عف األساتذة لكمية العمـو الدقيقة وعمـو الطبيعة والحياة
 مسعوداف ىادية عضو وعمـو التسيير تذة لكمية العمـو االقتصادية والعمـو التجاريةممثمة منتخبة عف األسا

 سالط قدور عضو األساتذة لكمية اآلداب والمغاتممثل منتخب عف 
 شاللي عبد الوىاب عضو األساتذة لكمية  العمـو اإلنسانية واالجتماعيةممثل منتخب عف 

 باىي التركي عضو لعمـو السياسيةممثل منتخب عف األساتذة لكمية الحقوؽ وا
 زواي حكيـ عضو ممثل منتخب عف سمؾ األساتذة المساعديف
 زرزور براىمي عضو ممثل منتخب عف سمؾ األساتذة المساعديف

 ساري كماؿ عضو ممثل منتخب عف الموظفيف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات
 شكاؿ عبد المطيف عضو ماؿ الخدماتممثل منتخب عف الموظفيف اإلدارييف والتقنييف وع

 مميش سممى عضو ممثمة منتخبة عف الطمبة
 الصادؽ عبد المالؾ عضو ممثل منتخب عف الطمبة
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 يحدد القائمة االسمية،2015أفريل  21مؤرخ في  172رقم قرار 
 وىران لمعموم والتكنولوجيا ألعضاء مجمس إدارة جامعة

 

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

 منو، 3بتنظيـ جامعة وىراف لمعموـ والتكنولوجيا، المعدؿ والمتمـ، السيما المادة 
 ،2014سنة مايو  5المػوافق  1435رجب عاـ  5المؤرخ في  154-14بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ و  -

 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  77-13فيذي رقـ وبمقتضى المرسوـ التن -

 الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 

 ما يأتي ررـــقــي
 

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

 القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة جامعة وىراف لمعمـو والتكنولوجيا.
تحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة جامعة وىراف لمعموـ والتكنولوجيا في الجدوؿ الممحق  :02 ادةـــــالم

 القرار.يذا ب
 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. :03المادة 

 

 2015أفريل  21حرر بالجزائر في                                                                                  
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                 

 دمحم  مباركي األستاذ                                                                              
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 لمعموم والتكنولوجياقائمة 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 معمـ سميـ -
 ممثل وزير الدفاع الوطني عضو ميدلعايب عبد الح -
 ممثل الوزير المكمف بالتكويف والتعميـ المينييف عضو عبد القادر طويل -
 ممثل السمطة المكمفة بالوظيفة العمومية واإلصالح اإلداري  عضو شعيب دمحم -
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 بالتربية الوطنية ممثل الوزيرة المكمفة عضو قديري مراد -
 والتشغيل والضماف االجتماعي زير المكمف بالعملممثل الو  عضو بف عشيبة عبد الحميد -
 ممثل الوزير المكمف بالشباب والرياضة عضو غربي بدر الديف -
 بالبريد وتكنولوجيات اإلعالـ واالتصاؿ ممثل الوزير المكمف عضو تمار عبد القادر -
 بالسكف والعمراف والمدينة ممثل الوزير المكمف عضو واضح احمد -
 بالصناعة والمناجـ ثمة الوزير المكمفمم عضو حرّاز مياجي -
 بالطاقة ممثل الوزير المكمف عضو عامر دمحم -
 باألشغاؿ العمومية ممثمة الوزير المكمف عضو مقداد جميمة -
 الوالي. ممثل عضو صيودة عبد الحق -

 

 األعضاء المنتخبين: -2
 

 الييئة الصفة االسم و المقب
 ساتذة لكمية عمـو الطبيعة والحياةممثل منتخب عف األ عضو جبار عبد الرزاؽ -
 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 إميف بشير -
 ممثل منتخب عف األساتذة لكمية الكيمياء ضوع حجاؿ دمحم -
 ممثل منتخب عف األساتذة لكمية الفيزياء عضو بمبشير أحمد حفيظ -
 ممثل منتخب عف األساتذة لكمية الرياضيات واإلعالـ اآللي عضو سعدوني قدور -
 ممثل منتخب عف األساتذة لمعيد التربية البدنية والرياضية عضو لوح ىشاـ -
 ممثل منتخب عف سمؾ األساتذة المساعديف ضوع معمر اليواري  -
 ممثل منتخب عف سمؾ األساتذة المساعديف 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 اسيفكتاف ي -
 ممثل منتخب عف الطمبة عضو دحو حبيب -

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 لمعموم والتكنولوجياجامعة وىران  مجمس إدارةممحق لمقائمة االسمية ألعضاء 

 

 القطاع م و المقباالس
 ممثل الوزير المكمف بالمالية مدير البرمجة ومتابعة الميزانية لوالية وىراف، معمـ سميـ -
 ممثل وزير الدفاع الوطني مقدـ بوزارة الدفاع الوطني، لعايب عبد الحميد -
 ممثمة الوزير المكمف بالتكويف الميني مدير التكويف الميني بالسانية، عبد القادر طويل -
ممثل السمطة المكمفة بالوظيفة العمومية  رئيس مفتشية مساعد الوظيفة العمومية لوالية وىراف، يب دمحمشع -

 واإلصالح اإلداري 
 بالتربية الوطنية ممثل الوزير المكمف مدير التربية لوالية وىراف، قاديري مراد -
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 والتشغيل والضماف االجتماعي مف بالعملممثل الوزير المك مفتش جيوي لمعمل لوالية وىراف، بف عشيبة عبد الحميد-
 والرياضة ممثل الوزير المكمف بالشباب مدير الشباب والرياضة لوالية وىراف، غربي بدر الديف -
بالبريد  ستاذ بالمعيد الوطني لالتصاالت وتكنولوجيات االعالـ واالتصاؿ، ممثل الوزير المكمفأ تمار عبد القادر -

 ؿوتكنولوجيات اإلعالـ واالتصا
 بالسكف والعمراف والمدينة ممثل الوزير المكمف مدير التجييزات العمومية لوالية وىراف، واضح احمد -
 والمناجـ بالصناعة مدير الدراسات باإلدارة المركزية، ممثل الوزير المكمف حراز مياجي -
 بالطاقة ممثل الوزير المكمف مدير الطاقة والمناجـ لوالية وىراف، عامر دمحم -
 باألشغاؿ العمومية ممثل الوزير المكمف مديرة األشغاؿ العمومية لوالية وىراف، جميمة مقداد -
 الوالي. ممثل صيودة عبد الخالق -

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ،2012 ماي 31المؤرخ في  202، يعدل القرار رقم 2015أفريل  21مؤرخ في  173رقم قرار 

 الشمف، المعدل. القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة جامعة الذي يحدد
 

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

 تعييف أعضاء الحكومة،
سنة  يونيو 23الموافق  1422عاـ  جمادى األولى 2المؤرخ في  209-01المرسوـ التنفيذي رقـ وبمقتضى  -

 ـ،المتضمف إنشاء جامعة الشمف ،المعدؿ والمتمو ، 2001
غشت سنة  23الموافق  1424جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 منو، 12، الذي يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدؿ والمتمـ، السيما المادة 2003
 ،2013يناير سنة  30الموافق  1434عاـ  ربيع األوؿ 18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العمي والبحث العممي،
االسمية ألعضاء مجمس إدارة ، الذي يحدد القائمة 2012ماي  31المؤرخ في  202وبمقتضى القرار رقـ  -

 الشمف، المعدؿ. جامعة
 :يـقرر ما يأتـي

 
والمذكػور أعاله، كما  ،، المعدؿ2012ماي  31المػؤرخ في 202لقرار رقـ يعػدؿ الجدوؿ الممحق با: المادة األولى

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

 

 2015أفريل  21حرر بالجزائر في                                                                                          
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                         
 دمحم مباركي األستاذ                                                                                         
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 قائمة أعضاء مجمس إدارة جامعة الشمف
 األعضاء المعينين: -1

 القطاع الصفة االسم والمقب
 والبحث العممي ممثل الوزير المكمف بالتعميـ العالي رئيس شاىد  العربي -
 الوزير المكمف بالمالية ممثل عضو لكحل دمحم -
 التكويف والتعميـ المينييفممثل الوزير المكمف ب عضو عابد بشيخ -
 ممثل السمطة المكمفة بالوظيفة العمومية واإلصالح اإلداري  عضو فشيت أبوبكر -
 بالتربية الوطنية المكمفة ةممثل الوزير  عضو بف يحي دمحم -
 ممثل الوزير المكمف بالعمل والتشغيل والضماف االجتماعي عضو لعريبي  عيسى -
 بالصناعة والمناجـ لمكمفممثل الوزير ا عضو اليامل  بمخير -
 باألشغاؿ العمومية ممثل الوزير المكمف عضو زيدي دمحم -
 ممثل الوزير المكمف بالفالحة والتنمية الريفية عضو بمعيد دمحم مختار -
 ممثل الوزير المكمف بالموارد المائية عضو كشود السبتي -
 الوالي. ممثل عضو ضويفي فوضيل -

 

 ." (......................... باقي بدون تغييروال....................... )
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة، 2015افريل  21مؤرخ في  174رقم رار ق
 المدرسة التحضيرية في العموم االقتصادية والتجارية وعموم التسيير بتممسان

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
والمتضمف  ،2014ايو سنة م 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
 ،2010يو سنة نيو  28الموافق  1431رجب عاـ  15المؤرخ في  162-10يذي رقـ وبمقتضى المرسـو التنف -

 ،والمتضمف إنشاء المدرسة التحضيرية في العمـو االقتصادية والتجارية وعمـو التسيير بتممساف
 ،2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي الذي
 

 :ما يأتي ررـــقـــي
 

 1426ذي القعدة عاـ  27المؤرخ في  500-05مف المرسـو التنفيذي رقـ  11تطبيقا إلحكاـ المادة  :ادة األولىــمــال
السمية ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد القائمة ا2005ديسمبر سنة  29الموافق 

 .االقتصادية والتجارية وعمـو التسيير بتممساف ألعضاء مجمس إدارة التحضيرية في العموـ
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لعمـو االقتصادية والتجارية في اتحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة المدرسة التحضيرية : 02ادة ــمــال
 .وعمـو التسيير بتممساف في الجدوؿ ليذا القرار

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

 2015أفريل  21حرر بالجزائر في                                                                                             
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                            

 دمحم مباركي األستاذ                                                                                              
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 االقتصادية والتجارية وعموم التسيير بتممسان المدرسة التحضيرية في العموم إدارة قائمة أعضاء مجمس
 

 األعضاء المعينون: -1
 القطاع الصفة اإلسم والمقب

 ممثل الوزير المكمف بالتعميـ العالي والبحث العممي، رئيس غوالي نور الديف -
 ممثل الوزير بالمالية، عضو بيمولي ىشاـ دمحم -
 ممثل الوزيرة المكمفة بالتربية الوطنية، عضو الحميد بوخاري عبد -
 ممثل الوزير المكمف بالتكويف والتعميـ المينييف، عضو رماش رمضاف -
 ممثل السمطة المكمفة بالوظيفة العمومية واإلصالح اإلداري، عضو طعاف دمحم لطفي -
 األعضاء المنتخبين: -2

 

 القطاع الصفة اإلسم والمقب
 ممثل منتخب عف األساتذة ذوي مصف األساتذة، وعض صوير ميدي -
 ممثل منتخب عف سمؾ األساتذة المساعديف، عضو زعيتر نوفل -
 ممثل منتخب عف سمؾ األساتذة المساعديف، عضو بف بوزياف دمحم -
 ممثل منتخب عف الموظفيف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات، عضو طيراوي دمحم -
 ممثل منتخب عف الموظفيف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات، عضو جعادي شييناز -
 ممثمة منتخبة عف الطمبة، عضو عبدو حميمة -
 ممثل منتخب عف الطمبة، عضو بف عامر ميدي -

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يحدد قائمة ،2015أفريل  22مؤرخ في  175قرار رقم 

 أعضاء مجمس آداب وأخالقيات المينة الجامعية
 

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

 تعييف أعضاء الحكومة،
، 2001الموافق أوؿ أكتوبر سنة  1422رجب عاـ  13المؤرخ في  293-01وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

والمتعمق بمياـ التعميـ والتكويف التي يقـو بيا أساتذة التعميـ والتكويف العالييف ومستخدمو البحث وأعواف عموميوف 
 انويا، المتمـ،آخروف باعتبارىا عمال ث
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يونيو سنة  23الموافق  1425جمادى األولى عاـ  5المؤرخ في  180-04وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 منو، 4، الذي يحدد صالحيات مجمس آداب وأخالقيات المينة الجامعية وتشكيمتو وسيره، السيما المادة 2004

، 2008مايو سنة  3الموافق  1429ربيع الثاني عاـ  27المؤرخ في  129-08وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 والمتضمف القانوف الخاص باألستاذ الباحث االستشفائي الجامعي،

مايو سنة  3الموافق  1429ربيع الثاني عاـ  27المؤرخ في  130-08وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 ،والمتضمف القانوف األساسي الخاص باألستاذ الباحث،2008

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

 :يـــقـــرر ما يأتي
 

ألولى عاـ جمادى ا 5المؤرخ في  180-04مف المرسوـ التنفيذي رقـ  4تطبيقا ألحكاـ المادة  الــمــادة األولى:
، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد قائمة أعضاء 2004يونيو سنة  23الموافق  1425

 مجمس آداب وأخالقيات المينة الجامعية،
 تحدد قائمة أعضاء مجمس آداب وأخالقيات المينة الجامعية، كما يأتي:: 02الـــمــادة 

 مرازيق حسيف  قروي سعيد  دبباش محمود 
 المجيد شحمة عبد  رحموني زيف العابديف  سامعي إسماعيل 
 زيتوني مسعود  شاشوة لويزة  بوزيدي كماؿ 
 عيف بعزيز حسينة  بوشفرة دمحم  طالب عبد الوىاب 
 خالؼ عبد هللا  ساسي عمار  برابح يحي 
 يوسفات عبد الرحماف  سمسالت عتو  بويعقوب أحمد 
 شريف حمومة   خمفات شكري  

 

 اـ بتنفيذ ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.يكمف األميف الع: 03المادة 
 

 2015أفريل  22حرر بالجزائر في                                                                                     
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                    

 دمحم مباركي األستاذ                                                                                  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يحدد القائمة ،2015أفريل  26مؤرخ في  176رقم قرار 
 جيجل. جامعة مجمس إدارة االسمية ألعضاء

 

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

 والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
يوليو سنة  22الموافق  1424جمادى األولى عاـ  22 المؤرخ في 258 -03 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ -

 منو، 2والمتضمف إنشاء جامعة جيجل، المعدؿ والمتمـ، السيما المادة  ،2003
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غشت سنة  23الموافق  1424جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03وبمقتضى المرسومالتنفيذي 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  -
 الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،

 

 :ما يأتي ررــــقــي
 

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

 القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة جامعة جيجل.
 تحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة جامعة جيجل في الجدوؿ الممحق ليذا القرار.: 02 ادةــــــمــــال
 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. :03 ادةــــــمــــال

 

 2015أفريل  26حرر بالجزائر في                                                                                           
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                            

 دمحم مباركي األستاذ                                                                                        
 جيجل جامعةقائمة أعضاء مجمس إدارة 

 األعضاء المعينين: -1
 القطاع الصفة االسم والمقب

 والبحث العممي ممثل الوزير المكمف بالتعميـ العالي رئيس قوادرية عمي -
 لوزير المكمف بالماليةممثل ا عضو عزيزية رابح -
 ممثل الوزير المكمف بالتكويف والتعميـ المينييف عضو بف ابراىيـ سميماف -
 بالتربية الوطنية المكمفة ةممثل الوزير  عضو بوعزيزي  ميمود -
 ممثل الوزير المكمف بالعمل والتشغيل والضماف االجتماعي عضو كيناف رشيد -
 فة بالوظيفة العمومية و اإلصالح اإلداري ممثل السمطة المكم عضو شرقي عبد الكريـ -
 الصناعة والمناجـبممثل الوزير المكمف  عضو زحنيط دمحم عدناف -
 ، حافظ األختاـالمكمف بالعدؿ ممثل الوزير عضو أشروؼ جعفر -
 بالبريد وتكنولوجيات اإلعالـ واإلتصاؿممثل الوزير المكمف  عضو شيكراب إسماعيل -
 زير المكمف بالتجارةممثل الو  عضو بف عريس صغير -
 الوالي. ممثل عضو غويمة المبروؾ -

 

 :األعضاء المنتخبين -2
 الييئة الصفة االسم و المقب

 ممثل منتخب عف األساتذة لكمية عمـو الطبيعة والحياة عضو دبيش طو حسيف -
 ممثل منتخب عف األساتذة لكمية العمـو والتكنولوجيا عضو بوجردة فريدة -
 ثل منتخب عف األساتذة لكمية العمـو اإلقتصادية والتجارية وعمـو التسييرمم عضو حديد مختار -
 ممثل منتخب عف األساتذة لكمية اآلداب والمغات عضو شويط عبد العزيز -
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 ممثل منتخب عف األساتذة لكمية العمـو  اإلنسانية واإلجتماعية عضو حديد يوسف -
 ية العمـو الدقيقةممثل منتخب عف األساتذة لكم عضو بوطاوي نور الديف -
 ممثل منتخب عف األساتذة لكمية الحقوؽ و العمـو عضو سمار نصر الديف -
 ممثل منتخب عف سمؾ األساتذة المساعديف عضو كبيش جماؿ -
 ممثل منتخب عف سمؾ األساتذة المساعديف عضو شير الديف الصادؽ -
 وعماؿ الخدمات ممثمة منتخبة عف الموظفيف اإلدارييف والتقنييف عضو صويمح شييناز -
 ممثل منتخب عف الموظفيف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات عضو بناف سياـ -
 ممثل منتخب عف الطمبة عضو فياللي العيد -
 ممثل منتخب عف  الطمبة عضو بوشموح نسيـ   -

 

 ممحق لمقائمة اإلسمية ألعضاء مجمس إدارة جامعة جيجل
 

 القطاعالصفة ب  االسم والمقب
 مدير البرمجة ومتابعة الميزانية لوالية جيجل، ممثل الوزير المكمف بالمالية  ة رابحعزيزي -
 مدير التكويف الميني لوالية جيجل، ممثل الوزير المكمف بالتكويف والتعميـ المينييف  بف ابراىيـ سميماف -
 يةلتربية الوطنالمكمف با ةممثل الوزير  ،مدير التربية لوالية جيجل  بوعزيزي  ميمود -
 مفتش والئي لمعمل لوالية جيجل، ممثل الوزير المكمف بالعمل والتشغيل والضماف االجتماعي  كيناف رشيد -
رئيس مفتشية الوظيفة العمومية لوالية جيجل، ممثل السمطة المكمفة بالوظيفة العمومية   شرقي عبد الكريـ -

 واإلصالح اإلداري 
 ناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية اإلستثمارممثل الوزير المكمف بالص  زحنيط دمحم عدناف -
 أميف عاـ لمجمس قضاء جيجل، ممثل الوزير المكمف بالعدؿ حافظ األختاـ  أشروؼ جعفر -
مدير البريد وتكنولوجيات اإلعالـ واإلتصاؿ لوالية جيجل، ممثل الوزير المكمف بالبريد   شيكراب إسماعيل -

 وتكنولوجيات اإلعالـ واإلتصاؿ
 ممثل الوزير المكمف بالتجارة  بف عريس صغير -
 .ممثل الوالي  غويمة المبروؾ -

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ، يحدد القائمة 2015أفريل  26خ في مؤر  177رقم قرار 

 تيزي وزو جامعة 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،
، 1989الموافق أوؿ غشت سنة  1409ذي الحجة عاـ  29المؤرخ في 139-89 ي رقـوبمقتضى المرسوـ التنفيذ -

 منو، 3والمتضمف إنشاء جامعة تيزي وزو، المعدؿ والمتمـ، السيما المادة 
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غشت سنة  23الموافق  1424جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03التنفيذي رقـ  وبمقتضى المرسوـ -
 منو، 12عة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدؿ والمتمـ، السيما المادة يحدد مياـ الجامالذي  ،2003

 ،2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77 -13وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -
 لي والبحث العممي،االذي يحدد صالحيات وزير التعميـ الع

 

 :ما يأتيرر ــــقــي
 

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

 القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة جامعة تيزي وزو.
 يذا القرار.بمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة جامعة تيزي وزو في الجدوؿ الممحق تحدد القائ: 02ادة ــمــال
 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.: 03ادة ــمــال

 

 2015أفريل  26 حرر بالجزائر في                                                                                       
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                       

 دمحم مباركي األستاذ                                                                                     
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 تيزي وزو جامعةقائمة أعضاء مجمس إدارة 
 األعضاء المعينين: -1

 

 القطاع الصفة االسم و المقب
 والبحث العممي ممثل الوزير المكمف بالتعميـ العالي رئيس سعيداني بوعالـ -
 لمكمف بالماليةممثل الوزير ا عضو يخمف زيتوني حفيظة -
 ممثمة الوزير المكمف بالتكويف والتعميـ المينييف عضو اعراب عبد الناصر -
 بالتربية الوطنية ممثل الوزيرة المكمفة عضو بمقاضي جماؿ -
 ممثمة الوزير المكمف بالعمل والتشغيل والضماف االجتماعي عضو زايدة غنية المولودة بف زيداف -
 مكمفة بالوظيفة العمومية واإلصالح اإلداري ممثل السمطة ال عضو ياحي لخضر -
صالح المستشفيات ممثل الوزير المكمف عضو قاصب مصطفى -  بالصحة والسكاف وا 
 حافظ األختاـ ،المكمف بالعدؿ ممثل الوزير عضو عابد رابح -
 ممثل الوزير المكمف بالتجارة عضو دوغماف عكاشة -
 افةبالثق المكمفة ممثمة الوزيرة عضو دحماني نواؿ -
 ممثل الوزير المكمف بالسكف والعمراف والمدينة عضو لبرش دمحم -
 ممثل الوزير المكمف بالصناعة والمناجـ عضو حميطوش مولى -
 ممثل الوزير المكمف بالفالحة والتنمية الريفية عضو رحامنية رشيد -
 ممثل الوزير المكمف باألشغاؿ العمومية عضو آيت قاسي مجيد -
 الوالي. ممثل عضو حسحاس جماؿ -
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 خبين:األعضاء المنت -2
 

 الييئة الصفة االسم و المقب
 ممثل منتخب عف األساتذة لكمية اليندسة الكيروبائية واإلعالـ اآللي عضو شيبي رشيد -
 ممثل منتخب عف األساتذة لكمية ىندسة البناء عضو حمـو حسيف -
 ية والعمـو الفالحيةممثل منتخب عف األساتذة لكمية العمـو البيولوج عضو امير يوسف -
 ممثل منتخب عف األساتذة لكمية الطب عضو صالح منصور عبد هللا -
 ممثل منتخب عف األساتذة لكمية العمـو اإلنسانية واالجتماعية عضو رشاـ عمي -
 ممثمة منتخبة عف األساتذة لكمية اآلداب والمغات عضو عاش نصيرة -
 التسييرعمـو كمية العمـو االقتصادية والتجارية و ممثمة منتخبة عف األساتذة ل عضو مطمر دليمة -
 ممثل منتخب عف سمؾ األساتذة المساعديف عضو سماعيل رشيد -
 ممثمة منتخبة عف سمؾ األساتذة المساعديف عضو بقناف غالية -
 ممثل منتخب عف الموظفيف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات عضو مقروش يحي -
 عف الموظفيف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدماتممثل منتخب  عضو الرؾ مزياف -

 

 ممحق لمقائمة اإلسمية ألعضاء مجمس إدارة جامعة تيزي وزو
 

 القطاعالصفة ب االسم والمقب
 البرمجة ومتابعة الميزانية لوالية تيزي وزو، ممثل الوزير المكمف بالمالية ةمدير  يخمف زيتوني حفيظة

 الميني لوالية تيزي وزو، ممثل الوزير المكمف بالتكويف والتعميـ المينييف مدير التكويف اعراب عبد الناصر
 لتربية الوطنية،ممثل الوزير المكمف بامدير التربية لوالية تيزي وزو  بمقاضي جماؿ

 الجتماعيمديرة التشغيل لوالية تيزي وزو، ممثمة الوزير المكمف بالعمل والتشغيل والضماف ا زايدة غنية المولودة بف زيداف

صالح المستشفيات ياحي لخضر  مدير الصحة والسكاف لوالية تيزي وزو، ممثل الوزير المكمف بالصحة والسكاف وا 
 لمبحث في العمـو والتكنولوجيا، ممثمة عف السمطة المكمفة بالبحث العممي الموضوعاتيةمدير الوكالة  قاصب مصطفى

 ، ممثل السمطة المكمفة بالوظيفة العموميةتيزي وزوية رئيس مفتشية الوظيفة العمومية لوال عابد رابح

 حافظ األختاـ ،أميف عاـ لمجمس قضاء تيزي وزو، ممثل الوزير المكمف بالعدؿ دوغماف عكاشة

 مدير التجارة لوالية تيزي وزو، ممثل الوزير المكمف بالتجارة دحماني نواؿ

 وزيرة المكمفة بالثقافةمدير  الثقافة لوالية تيزي وزو، ممثل ال لبرش دمحم

 مدير السكف والتجييزات العمومية لوالية تيزي وزو، ممثل الوزير المكمف لمسكف والعمراف حميطوش مولى
مدير الصناعة لوالية تيزي وزو، ممثل الوزير المكمف بالصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة  رحامنية رشيد

 وترقية اإلستثمار

 لوزير المكمف بالفالحة والتنمية الريفيةممثل ا آيت قاسي مجيد
 مدير األشغاؿ العمومية لوالية تيزي زوز، ممثل الوزير المكمف باألشغاؿ العمومية حسحاس جماؿ



   5102 أفريل(-الجزء الثاني )مارس-السداسي األولالنشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي                          183

 

 يحدد القائمة ،2015أفريل  26مؤرخ في  178رقم قرار 
 سكيكدة ألعضاء مجمس إدارة جامعة االسمية

 

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

 والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
سبتمبر سنة  18الموافق  1422جمادى الثانية عاـ  30 المؤرخ في 272 -01رقـ التنفيذي وبمقتضى المرسوـ -

 منو، 2والمتمـ ، السيما المادة والمتضمف إنشاء جامعة سكيكدة ، المعدؿ  ،2001
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
يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .لي والبحث العمميا،الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ الع2013
 

 :ما يأتي ررــقـــيـ
 

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

 القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة جامعة سكيكدة.
 يذا القرار.بتحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة جامعة سكيكدة في الجدوؿ الممحق  :02ادةــمــال
 النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.ينشر ىذا القرار في  :03ادة ــمــال

 

 2015أفريل  26 حرر بالجزائر في                                                                                         
 ير التعميم العالي والبحث العمميوز                                                                                          

 دمحم مباركي األستاذ                                                                                     
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 سكيكدة معةجاقائمة أعضاء مجمس إدارة 
 األعضاء المعينين: -1

 

 القطاع الصفة االسم و المقب
 والبحث العممي ممثل الوزير المكمف بالتعميـ العالي رئيس جكوف عبد الحميد -
 ممثل الوزير المكمف بالمالية عضو عبد الصمد عبد المجيد -
 بالتربية الوطنية ممثل الوزيرة المكمفة عضو مساعدية مراد -
 ممثل الوزير المكمف بالتكويف والتعميـ المينييف عضو مغزي فيصل -
 ممثل الوزير المكمف بالعمل والتشغيل والضماف االجتماعي عضو بوبكر دمحم لخضر -
 بالوظيفة العمومية واإلصالح اإلداري  ممثل السمطة المكمفة عضو ميار عبد الحكيـ -
 ممثل الوزير المكمف بالعدؿ حافظ األختاـ عضو بتة يحي -
 ممثل الوزير المكمف بالتجارة عضو ضرطرية لخ -
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 والمدينةممثل الوزير المكمف بالسكف والعمران عضو مومني عبد السالـ نصر الديف -
 الفالحة والتنمية الريفيةبممثل الوزير المكمف  عضو بف معمر ميمود -
 بالصناعة والمناجـ ممثل الوزير المكمف عضو حبة فيصل -
 الوالي ممثل عضو لعرـو صالح -

 

 األعضاء المنتخبين: -2
 

 الييئة الصفة االسم والمقب
 ممثل منتخب عف األساتذة لكمية العموـ عضو مفتاح عمي -
 ممثل منتخب عف األساتذة التكنولوجيا عضو خشماف لخضر -
 ممثل منتخب عف األساتذة لكمية الحقوؽ والعمـو السياسية عضو رحماني منصور -
 منتخب عف األساتذة لكمية العمـو اإلقتصادية والتجارية وعمـو التسيير ممثل عضو زرزار العياشي -
 ممثل منتخب عف األساتذة لكمية اآلداب والمغات عضو منصور بوناب عبد الحق -
 ممثل منتخب عف األساتذة لكمية العمـو اإلجتماعية والعمـو اإلنسانية عضو بف رزوؽ جماؿ -
 ف سممؾ األساتذة المساعديفممثل منتخب ع عضو عناني عبد هللا -
 ممثمة منتخبة عف سممؾ األساتذة المساعديف عضو بف يوسف فاطمة الزىراء -
 ممثل منتخب عف الموظفيف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات عضو بومعزة عبد الحق -
 ممثل منتخب عف الموظفيف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات عضو بوزكري مسعود -
 ممثل منتخب عف الطمبة عضو اـبوجالؿ ىش -
 ممثل منتخب عف الطمبة عضو دعالش نصر الديف -

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ممحق لمقائمة اإلسمية ألعضاء مجمس إدارة جامعة سكيكدة

 

 الصفة بالقطاع االسم و المقب
 مدير البرمجة ومتابعة الميزانية لوالية سكيكدة، ممثل الوزير المكمف بالمالية صمد عبد المجيدعبد ال-
 ممثل الوزير المكمف بالتربية الوطنية مدير التربية لوالية سكيكدة، مساعدية مراد-
 نييفممثل الوزير المكمف بالتكويف والتعميـ المي مدير التكويف الميني لوالية سكيكدة، مغزي فيصل-
 ميار عبد الحكيـ-
 

 ممثل السمطة المكمفة بالوظيفة العمومية رئيس مفتشية الوظيفة العمومية لوالية سكيكدة،
 واإلصالح اإلداري 

 مدير التشغيل لوالية سكيكدة، ممثل الوزير المكمف بالعمل والتشغيل والضماف االجتماعي بوبكر دمحم لخضر-
 ممثل الوزير المكمف بالعدؿ حافظ األختاـ دة،أميف عاـ لمجمس قضاء سكيك بتة يحي-
 مدير التجارة لوالية سكيكدة، ممثل الوزير المكمف بالتجارة طرية لخضر-
مومني عبد السالـ نصر -

 الديف
 ممثل الوزير المكمف بالسكف والعمراف مدير السكف والتجييزات العمومية لوالية سكيكدة،

 ة لوالية سكيكدة، ممثل الوزير المكمف بالفالحة والتنمية الريفيةمدير المصالح الفالح بف معمر ميمود-
 والمناجـ ممثل الوزير المكمف بالصناعة سكيكدة، لواليةالمؤسسات الصغيرة و المتوسطة مدير  حبة فيصل-
 ممثل الوالي لعرـو صالح-
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 ، يحـدد القائمة االسمية2015أفريل  28مـؤرخ في  179رقم قـرار 
 جمس العممي لممركز الجامعي نور البشير بالبيضالم ألعضـاء

 

 إن وزيـر التعميـم العـالي والبحـث العـممي،
تضمف موال ،2014مايو سنة  5الموافق  1435رجب عاـ  5في  المؤرخ154-14بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 تعييف أعضاء الحكومة،
الذي  ،2005غشت سنة  16الموافق  1426ب عاـ رج 11المؤرخ في  299-05وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

 منو، 20ال سيما المادة  يحدد مياـ المركز الجامعي والقواعد الخاصة بتنظيمو وسيره،
 ،2010سبتمبر سنة  9 الموافق 1431رمضاف عاـ  30المؤرخ في  204-10وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 المعدؿ، المتضمف إنشاء مركز جامعي بالبيض،و 
 ،2013سنة  يناير 30الموافػق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13رقـوبمقتضى المرسوـ التنفيذي  -

 الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 .2015مارس  16و 15وبناء عمى محاضر انتخاب أعضاء المجمس العممي لممركز المؤرخة في  -

 

 ما يأـي يـقــرر
 

 1426رجب عاـ  11المؤرخ في  299-05 رقـمف المرسـو التنفيذي  20تطبيقا ألحكاـ المادة  :دة األولىاــمــال
، والمذكور أعاله، ييػدؼ ىػذا القرار إلى تحديد القائمة االسمية 2005غشت سنة  16الموافق 

 ألعضاء المجمس العممي لممركز الجامعي نور البشير بالبيض.
الجدوؿ في ئمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لممركز الجامعي نور البشير بالبيض تحدد القا :02ادة ــمــال

 الممحق بيذا القرار.
يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير المركز الجامعي نور البشير بالبيض، كل فيما  :03ادة ــمـــال

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

 2015أفريل  28 حرر بالجزائر في                                                                                      
 بحث العمميوزير التعميم العالي وال                                                                                     

 دمحم مباركي األستاذ                                                                                     
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ة االسميةيحدد القائمالذي  ،2015أفريل  28ممحق بالقرار المؤرخ في 
 ألعضاء المجمس العممي لممركز الجامعي نور البشير  بالبيض

 الصفـة  االسم والمقـب
 مديػر المركز، رئيس المجمس العممػي لممركػز الجامعي بوزياني  مراحي

 مديػر مساعد مكمف بما بعد التدرج، البحث العممي والعالقات الخارجية بمعرابي عبد الكريـ
 مدير مساعد مكمف في التدرج، الشيادات والتكويف المتواصل دينس  عبد القادر

 مديرة مساعدة مكمفة بالتنمية واالستشراؼ رحماني فطيمة
 مدير معيد الحقوؽ والعمـو السياسية حطاب  عبد النور
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 مدير معيد العمـو اإلنسانية واالجتماعية العربي لخضر
 مدير معيد العموـ بمخيرة سيد أحمد ىشاـ

 ممثل عف األساتذة مف مصف األستاذية سميماف  عشراتي
 ممثل عف األساتذة المساعديف قسـ " أ " شرؼ موسى
 مديرة المكتبػة المركزية رقيق سياـ

 أستػاذ مف جامعػة جياللي اليابس بسيدي بمعباس بف رمضاف نور الديف
 أستػاذ محاضر قسـ "أ"  مف جامعػة  بشار سعداوي دمحم الصغير
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــس العممـييحـدد القائـمـة االسمية ألعضــاء المجم ،2015أفريل  28مـؤرخ في  180رقم قــرار 
 األمير عبد القادر لمعموم االسالمية بقسنطينة الحضارة االسالميــة بجامعــةو لكميـة اآلداب 

 

 إن وزيـر التعميـم العـالي والبحـث العـممي،
والمتضمف  ،1984سنة غشت  4الموافق  1404ذي القعدة عاـ  7المؤرخ في  182-84بمقتػضى المرسػوـ رقـ  -
 معمـو اإلسالمية، المعدؿ والمتمـ،ر عبد القادر لاألميجامػعة حداث إ
، 2014مايو سنة  5 الموافق 1435رجب عاـ  5المؤرخ في  154-14بمقتضى المػرسػوـ الرئاسي رقـ و  -

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

 منو، 44ال سيما المادة  والذي يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعػدؿ والمتمـ، ،2003
جانػفي سنػة  30الموافػػػق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ فػي  77-13وبمقتضى المرسػوـ التنفيذي رقػػـ  -

 بحث العممي،والذي يحػدد صالحيات وزير التعميـ العالي وال ،2013
 .2014 نوفمبر 13 وبناء عمى محضر اجتػماع المجمػس العممػي لكمية اآلداب والحضارة اإلسالمية المؤرخ في -

 

 :ما يأتي ــررــقــيـ
 

جػمادى الثانية عاـ  24المػؤرخ فػي  279-03مف المرسـو التنفػػيذي رقػـ  44 ةتطبيقا ألحكػاـ الػماد :ادة األولىــمــال
والمذكػػور أعػػػاله، ييػدؼ ىػذا القػرار إلى  ،، المعػدؿ والمتػمـ2003غشت سػنة  23افق المو  1424

تحػديد الػقائػمة االسػمية ألعػضاء المجمس العممػي لكميػة اآلداب والحضارة االسالمية بجامعػة األمير 
 عبد القادر لمعمـو االسالمية.

ػضػاء المجػمس العمػمي لكمػية اآلداب والحضارة االسالمية بجامعػة األمير تحػدد القػػػائمة االسميػػة ألع:  02ادة ــمــال
 الجدوؿ الممحق بيػذا القرار.في  عبد القادر لمعمـو االسالمية

االسالمية، كػل  يكمف الػمدير العاـ لمتعميـ والتكويػػف العالييػف ومديػر جامعة األميرعبد القادر لمعمـو: 03ادة ــمــال
 ينػشر في النػشرة الرسػمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.سبتنػفيػػذ ىػذا القػرار الذي فيػما يخصو، 

 

 2015أفريل  28حرر بالجزائر في                                                                                       
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                       

 دمحم مباركي األستاذ                                                                                      
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 مميألعضاء المجمس الع يحدد القائمة االسمية الذي، 2015أفريل  28المـؤرخ في  ممحق بالقرار
 بجامعة األمير عبد القادر لمعموم االسالمية لكمية اآلداب والحضارة االسالمية

 

 االسم والمقـب الصفة    
رئيس المجمس العممي لكمية  اآلداب والحضارة االسالمية، ممثل عف األساتذة مف 

 مصف األستاذية لقسـ المغة العربية
 رابح دوب

 اسماعيل  سامعي عػميد الكمية
 عزيز  حداد عميد مكمف بالدراسات والمسائل المرتبطة بالطمبةنائب ال

 دمحم  فرقاني والعالقات الخارجية نائب العميد مكمف بما بعد التدرج والبحث العممي
 عز الديف نابتي رئيس قسـ المغة العربية

 دمحم أوسكورت رئيس قسـ الترجمة والمغات األجنبية
 مرابط  ابراىيـ رئيس قسـ التاريخ

 بف طناش عبد الناصر رئيس المجنة العممية لقسـ المغة العربية
 يوسف  عابد رئيس المجنة العممية لقسـ التاريخ

 أحمد  صاري  ممثل عف األساتذة مف مصف األستاذية لقسـ التاريخ
 زىير  حافظي ممثل عف األساتذة مف مصف األستاذية لقسـ التاريخ

 سكينة  قدور ية لقسـ المغة العربيةممثمة عف األساتذة مف مصف األستاذ
 خميفة  مرابط ممثل عف األساتذة المساعديف قسـ " أ " لمكمية
 دمحم أوجرتني ممثل عف األساتذة المساعديف قسـ " أ " لمكمية

 محمود بف زغدة مسؤوؿ المكتبة
 عميراوي  احميدة مدير مخبر

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 المجنة العممية يحـدد القائـمة االسمية ألعضـاء ،2015أفريل  28مـؤرخ في  181ر رقم قــرا

 بجامعة األميــرعبد القادر لمعموم االسالمية العربية لكميـة اآلداب والحضارة االسالميةلقسـم المغة 
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
والمتضمف  ،1984سنة غشت  4الموافق  1404ذي القعدة عاـ  7المؤرخ في  182-84بمقتػضى المرسػوـ رقـ  -
 إلسالمية، المعدؿ والمتمـ،معمـو ااألمير عبد القادر لجامػعة حداث إ
، 2014مايو سنة  5 الموافق 1435رجب عاـ  5المؤرخ في  154-14بمقتضى المػرسػوـ الرئاسي رقـ و  -

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

 منو، 48ال سيما المادة  ياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعػدؿ والمتمـ،والذي يحدد م ،2003
جانػفي سنػة  30الموافػػػق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ فػي  77-13وبمقتضى المرسػوـ التنفيذي رقػػـ  -

 والذي يحػدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي، ،2013
 .2014نوفمبر  13ى محضػػر اجتماع المجنة العممية لقسػػـ المغة العربية المؤرخ في وبناء عم -
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 ما يأتي: ــررــقـــيـ
 

عاـ  جمادى الثانية 24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذي رقـ  48تطبيقا ألحكػاـ المادة  :ادة األولىــمــال
إلى  المذكػور أعػاله،  ييػدؼ ىػذا القػرارو  ،، المعدؿ والمتمـ2003غشت سػنة  23الموافق  1424

تحديد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسػـ المغة العربية لكميػة اآلداب والحضارة االسالمية 
 بجامعة األمير عبد القادر لمعمـو االسالمية.

العربيػػة لكميػة اآلدابوالحضارة االسالمية  تحدد القائمة االسمية ألعضػاء المجنػػة العمميػػة لقسػػـ المغة :02ادة ــمــال
 الجدوؿ الممحق بيذا القرار.في  بجامعة األميرعبد القادر لمعمـو االسالمية

يكمف المدير العاـ لمتعميػـ والتكويػػف العالييػف ومدير جامعة األمير عبد القادر لمعموـ االسالمية، كل  :03ادة ــمــال
 ينػشر في النػشرة الرسػمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.سقػرار الذي فيػػما يخصو، بتنػفيذ ىػذا ال
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 يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية الذي، 2015أفريل  28ممحق بالقرار المـؤرخ في 
 بجامعة األمير عبد القادر لمعموم اإلسالمية كمية اآلداب والحضارة اإلسالميةللقسم المغة العربية 

 

 االسم والمقب الصفة  
 الناصر بف طناش عبد رئيس المجنة العممية لقسـ  المغة العربية

 عز الديف نابتي رئيس القسـ
 لواتي أماؿ ممثمة عف األساتذة
 ذىبية بورويس ممثمة عف األساتذة
 ناصر لوحيشي ممثل عف األساتذة
 زينب بوصبيعة ممثمة عف األساتذة

 نواؿ بومعزة ممثمة عف األساتذة المحاضريف قسـ " أ "
 ىلعوير ليم ممثمة عف األساتذة المحاضريف قسـ "ب"
 بمعمش اليزيد ممثل عف األساتذة المساعديف قسـ " أ "

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 المجنة  العممية يحدد القائمة االسمية ألعضاء ،2015 أفريل 28مؤرخ في  182رقم  رارق

 بجامعة األمير عبد القادر لمعموم اإلسالمية لقسم التاريخ لكمية اآلداب والحضارة اإلسالمية
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضمف ، و 1984غشت سنة  4الموافق  1404لقعدة عاـ ذي ا 7المؤرخ في  182-84بمقتضى المرسـو رقـ  -

 إحداث جامعة األمير عبد القادر لمعموـ اإلسالمية، المعّدؿ والمتّمـ،
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، 2014مايو سنة  5الموافق  1435رجب عاـ  5المؤرخ في  154-14وبمقتضى المرسـو الرئاسي رقـ  -
 تضّمف تعييف أعضاء الحكومة،مالو 
سنة غشت  23الموافق  1424جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03ذي رقـ وبمقتضى المرسوـ التنفي -

 منو، 48ال سيما المادة  يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ، ، الذي2003
، 2013اير سنة ين 30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 .2014نوفمبر  13وبناء عمى محضر انتخاب أعضاء المجنة العممية لقسـ التاريخ  المؤّرخ في  -

 

 :ما يأتي ــررــقـــيـ
 

 1424جمادى الثانية عاـ  24رخ في المؤ  279-03مف المرسـو التنفيذي رقـ  48تطبيقا ألحكاـ المادة  :ادة األولىــمـــال
والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد القائمة  ،، المعّدؿ والمتّمـ2003غشت سنة  23الموافق 

االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ التاريخ لكمية اآلداب والحضارة اإلسالمية بجامعة األمير عبد القادر 
 لمعمـو اإلسالمية.

تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ التاريخ بكمية اآلداب والحضارة اإلسالمية بجامعة األمير  :02ادة ــمــال
 الجدوؿ الممحق بيذا القرار.في عبد القادر لمعمـو اإلسالمية

اإلسالمية، كل فيما  يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة األمير عبد القادر لمعمـو :03ادة ــمــال
 .ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممينفيذ يخصو، بت
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 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية ،2015أفريل  28ممحق بالقرار المؤرخ في 
 بجامعة األمير عبد القادرلمعموم اإلسالمية لقسم التاريخ  لكمية اآلداب والحضارة اإلسالمية

 

 الصفـة االسم والمقـب
 ممية لقسـ التاريخرئيس المجنة الع يوسف عابد
 رئيس القسـ مرابط ابراىيـ

 ممثل عف األساتذة عبد المجيد قدور
 ممثل عف األساتذة المحاضريف قسـ "ب" بمقاسـ فياللي

 ممثمة عف األساتذة المساعديف قسـ "أ" نصيرة عزرودي

 ممثمة عف األساتذة المساعديف قسـ "أ" شافية عبموؿ

 المساعديف قسـ "أ" ممثمة عف األساتذة فريدة قاسي
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 ، الذي2013نوفمبر  9 المؤرخ في 885، يعدل القرار رقم 2015أفريل  28مـؤرخ في  183رقم قـرار 
 التجارة الدولية بمدرسة الدراسات العميا التجارية يحـدد القائمة االسمية ألعضـاء المجنة العممية لقسم

 

 إن وزيـر التعميـم العـالي والبحـث العـممي،
تضمف موال، 2014مايو سنة  5 الموافق 1435عاـ  رجب 5المؤرخ في  154-14تضى المرسوـ الرئاسي رقـ بمق -

 تعييف أعضاء الحكومة،
 ،2005سنة ديسمبر 29الموافق1426القعدة عاـ  يذ 27المؤرخ في 500-05وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 بتنظيميا وسيرىا، الذي يحدد مياـ المدرسة خارج الجامعة والقواعد الخاصة
 ،2008سنة  يوليو 14الموافق  1429رجب عاـ  11 المؤرخ في 223-08وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

 والمتضمف تحويل المعيد الوطني لمتجارة إلى مدرسة خارج الجامعة،
  ،2009 أكتوبر سنة 12الموافق  1430شواؿ عاـ  23المؤرخ في  330-09وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 والمتضمف تغيير تسمية المدرسة الوطنية العميا لمتجارة،
 ،2013سنة  يناير 30الموافق  1434عاـ  ربيع األوؿ 18المؤرخ في  77-13 وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ -

 الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ  ،2013نوفمبر  9المؤرخ في  885وبموجب القرار رقـ  -

 التجارة الدولية بمدرسة الدراسات العميا التجارية،
 ،2015فيفري  2وبناء عمى محضر انتخاب رئيس المجنة العممية لقسـ التجارة الدولية المؤرخ في  -

 

 :ما يأتي ــررــقــيـ
 

ة ألعضاء المجنة العممية لقسـ التجارة الدولية بمدرسة الدراسات العميا تعدؿ القائمة االسمي :ادة األولىــمــال
 التجارية، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.

 .ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي :02ادة ــمــال
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 يحدد القائمة االسميةالذي ، 2015أفريل  28ممحق بالقرار المؤرخ في 

 ألعضاء المجنة العممية لقسم التجارة الدولية بمدرسة الدراسات العميا التجارية
 

 الصفـة المقـباالسم و 
 رئيس المجنة العممية لقسـ التجارة الدولية سواؽ  أرزقي

 رئيسة القسـ بويوسف جميمة
 ممثل عف األساتذة نويري عبد النور

 األساتذة عف ممثل بوشاكور دمحم
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 ممثمة عف األساتذة المحاضريف قسـ " أ " قشتولي  وداد
 يف قسـ " أ "ممثمة عف األساتذة المساعد حداد فاطمة الزىراء

 ممثل عف األساتذة المساعديف قسـ " أ " مراردة كماؿ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يحدد القائمة ،2015ل أفري 30مؤرخ في  184رقم قرار 
 المسيمة ألعضاء مجمس إدارة جامعة االسمية

 

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

 تعييف أعضاء الحكومة،
سبتمبر سنة  18الموافق  1422جمادى الثانية عاـ  30 في مؤرخال 274-01 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ -

 منو، 3والمتضمف إنشاء جامعة المسيمة، المعدؿ والمتمـ، السيما المادة  ،2001
غشت سنة  23الموافق  1424جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 منو، 12اعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدؿ والمتمـ، السيما المادة الذي يحدد مياـ الجامعة والقو  ،2003
، 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العمي والبحث العممي،
 

 :ما يأتي ررــقــيـ
 

جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03مف المرسومالتنفيذي رقـ  12بيقا ألحكاـ المادة تط: ادة األولىــمـال
ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد  والمذكور أعاله، المعدؿ والمتمـ، ،2003غشت سنة  23الموافق  1424

 القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة جامعة المسيمة.
 يذا القرار.بعضاء مجمس إدارة جامعة المسيمة في الجدوؿ الممحق تحدد القائمة االسمية أل :02ادةــمــال
 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.: 03ادة ــمــال
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 قائمة أعضاء مجمس إدارة جامعة المسيمة
 األعضاء المعينين: -1

 

 القطاع الصفة االسم والمقب
 والبحث العممي ممثل الوزير المكمف بالتعميـ العالي رئيس قشي الخير -
 ممثل الوزير المكمف بالمالية عضو مقدود نورالديف -
 ممثل الوزير المكمف بالتكويف والتعميـ المينييف عضو فكراش عمار -
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 ممثل السمطة المكمفة بالوظيفة العمومية واإلصالح اإلداري  عضو مناد لخضر -
 ممثل الوزيرة المكمفة بالتربية الوطنية عضو مبروؾ كماؿ -
 ممثل الوزير المكمف بالعمل والتشغيل والضماف االجتماعي عضو أدرار سمير -
 حافظ األختاـ ،ممثل الوزير المكمف بالعدؿ عضو قموري لطفي -
 ممثل الوزير المكمف بالموارد المائية عضو عبد النور عبد السالـ -
 ممثل الوزير المكمف بالتجارة عضو لطرش دمحم -
 بالصناعة والمناجـ ممثل الوزير المكمف عضو قواسمية لزىر -
 ثقافةممثل الوزيرة المكمفة بال عضو بف عبد الرحماف إبراىيـ -
 ممثل الوزير المكمف باألشغاؿ العمومية عضو زحنيت سميـ -
 الوالي ممثل عضو قادري دمحم البوزيدي -

 :األعضاء المنتخبين -2
 الييئة الصفة االسم و المقب

 ممثمة منتخبة عف األساتذة لكمية الحقوؽ والعمـو السياسية عضو فاطمة بودرىـ -
 األساتذة لكمية العمـو االقتصادية والتجارية وعمـو التسييرممثل منتخب عف  عضو نويبات عبد القادر -
 ممثمة منتخبة عف األساتذة لكمية التكنولوجيا عضو لعطمي حميدة -
 ممثل منتخب عف األساتذة لكمية اآلداب والمغات عضو بوخالفة فتحي -
 ممثل منتخب عف األساتذة لكمية العمـو اإلنسانية واالجتماعية عضو قجة رضا -
 ممثل منتخب عف األساتذة لكمية العموـ عضو حكيـ بعزيز -
 منتخب عف األساتذة لكمية الرياضيات واإلعالـ اآللي عضو مرزوقي عبد الكريـ -
 ممثل منتخب عف األساتذة لمعيد تسيير التقنيات الحضرية عضو حجاب مخموفي -
 بدنية والرياضيةممثل منتخب عف األساتذة لمعيد عمـو وتقنيات النشاطات ال عضو ديممي دمحم -
 ممثل منتخب عف األساتذة المساعديف عضو برابح فؤاد -
 ممثل منتخب عف األساتذة المساعديف عضو ناجح مخموؼ -
 ممثل منتخب عف الموظفيف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات عضو ىمتالي حساف -
 خدماتممثل منتخب عف الموظفيف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ ال عضو والي الميدي -
 ممثل منتخب عف الطمبة عضو دىمش رضا -
 ممثل منتخب عف الطمبة عضو العياشي زكرياء -

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ممحق لمقائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة جامعة المسيمة

 

 اعالصفة بالقط االسم و المقب
 مدير البرمجة ومتابعة الميزانية لوالية المسيمة، ممثل الوزير المكمف بالمالية مقدود نور الديف -
 مدير التربية لوالية المسيمة،ممثل الوزير المكمف بالتربية الوطنية مبروؾ كماؿ -
 المينييفمدير التمويف الميني لوالية المسيمة ،ممثل الوزير المكمف بالتكويف والتعميـ  فكراش عمار -
 رئيس مفتشية الوظيفة العمومية لوالية المسيمة ،ممثل السمطة المكمفة بالوظيفة العمومية مناد لخضر -
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 مدير التشغيل لوالية المسيمة، ممثل الوزير المكمف بالعمل والتشغيل والضماف االجتماعي أدرار سمير -
 ف بالعدؿ حافظ األختاـأميف عاـ لمجمس قضاء المسيمة، ممثل الوزير المكم قاموري لطفي -
 مدير الموارد المائية لوالية المسيمة، ممثل الوزير المكمف بالموارد المائية عبد النور عبد السالـ -
 مدير التجارة لؤالية المسيمة، ممثل الوزير المكمف بالتجارة لطرش دمحم -
 المناجـ ر المكمف بالصناعةممثل الوزيالمسيمة،  مدير لممؤسسات الصغيرة والمتوسطةلوالية قواسمية لزىر -
 ممثل الوزير المكمف بالثقافةمدير التقافة لوالية المسيمة،  بف عبد الرحماف إبراىيـ -
 مدير األشغاؿ العمومية لوالية المسيمة، ممثل الوزير المكمف باألشغاؿ العمومية زحنيت سميـ -
 ممثل الوالي قادري دمحم البوزيدي -

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 المؤرخ 115يعدل المقرر رقم  ،2015مارس  04مؤرخ في  74مقرر رقم 
 إمتحان ميني لإللتحاق بسمك المتضمن فتحو ، 2014أكتوبر  27في 

 لجامعة سيدي بمعباسرتبة متصرف رئيسي  المتصرفين،
 

 البحث العممي،إن وزير التعميم العالي و   
المتضمف و ، 2006سنة  يوليو 15 الموافق 1427جمادى الثانية عاـ  19فيؤرخ الم 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 واإلمالذي يحدد   تػػحانات والفحوص المينية في المؤسسات واإلدارات العمومية وا 
المتضمف فتح إمتحاف ميني لإللتحاؽ بسمؾ و ، 2014 أكتوبر 27في المؤرخ 115 بمقتضى المقرر رقـو  -

 المتصرفيف، رتبة متصرؼ رئيسي،
 

 :يقــــــــــــــــرر ما يأتي
 

، 2012أفريل سنة  25المؤرخ في  12-194مف المرسـو التنفيذي رقـ  17عمال بأحكاـ المادة  :ادة األولىــمــال
وعمى سبيل التسوية يمدد آجاؿ اإلمتحاف الميني لإللتحاؽ بسمؾ المتصرفيف، رتبة ، والمذكور أعاله

 .2015 فيفري  26إستثناءا، إبتداء مف تاريخ  ( 1)متصرؼ رئيسي، لمدة شير واحد
 النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. : ينشر ىذا المقرر في02ادة ــمــال
 

 2015فيفري  22حرر بالجزائر في                                                                                      
 بتفويض منووزير و الع/                                                                                    

 مدير الموارد البشرية                                                                                  
 إمضاء أمير قاسم داودي                                                                                   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 المؤرخ 28يعدل المقرر رقم  ،2015فيفري  22مؤرخ  في  75مقرر  رقم 

 حان ميني لإللتحاق بسمكإمت المتضمن  فتحو ، 2014أكتوبر  16في 
 ممحقي اإلدارة، رتبة ممحق اإلدارة لجامعة باتنة 

 

 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 12-194المرسـو التنفيذي رقـ  وبمقتضى -

جرائيا،الذي يحدد   كيفيات تنػػػػػػػػػػظيـ المسابقات واإلمتػػحانات والفحوص المينية في المؤسسات واإلدارات العمومية وا 
إمتحاف ميني لإللتحاؽ بسمؾ ممحقي  المتضمف فتحو ، 2014 أكتوبر 16 في المؤرخ 28 رقـ المقرر وبمقتضى -

 اإلدارة رتبة ممحق اإلدارة،
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 :يقــــــــــــــــرر ما يأتي
 

، 2012سنة  أفريل 25المؤرخ في  12-194مف المرسوـ التنفيذي رقـ  17عمال بأحكاـ المادة  :األولىادة ــمــال
لإللتحاؽ بسمؾ ممحقي اإلدارة، الميني مدد آجاؿ اإلمتحاف وعمى سبيل التسوية ي ،والمذكور أعاله

 .2015فيفري  22إستثناءا إبتداء مف تاريخ  ( 1)لمدة شير واحدرتبة ممحق اإلدارة، 
 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                                                                                                 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 المؤرخ 14يعدل المقرر رقم  ،2015مارس  15مؤرخ  في  76مقرر رقم 

 إمتحان ميني لإللتحاق بسمك المتضمن فتحو ، 2014أكتوبر  09في 
 لي لجامعة باتنةرتبة معاون تقني في اإلعالم اآل المعاونين التقنيين 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 1433ية عاـ جمادى الثان 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 لإللتحاؽ بسمؾ المعاونيف و، 2014 أكتوبر 09 في المؤرخ 14 بمقتضى المقرر رقـو  -
 .نييف في اإلعالـ اآللي، رتبة معاوف تقني في اإلعالـ اآلليالتق

 

 :يقــــــــــــــــرر ما يأتي
 

، 2012أفريل سنة  25المؤرخ في  12-194مف المرسوـ التنفيذي رقـ  17عمال بأحكاـ المادة  :ادة األولىــمــال
اؽ بسمؾ المعاونيف التقنييف وعمى سبيل التسوية يمدد آجاؿ اإلمتحاف الميني لإللتح ،والمذكور أعاله

إستثناءا إبتداء مف  (1)لمدة شير واحد في اإلعالـ اآللي، رتبة معاوف تقني في اإلعالـ اآللي،
 .2015فيفري  22تاريخ  

 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 10يعدل المقرر رقم  ،2015مارس  15مؤرخ في  77رقم  مقرر
 تحان ميني لإللتحاقإم المتضمن  فتحو ، 2014أكتوبر  09في 

 رتبة عون إدارة رئيسي لجامعة باتنة بسمك أعوان اإلدارة،
 

 البحث العممي،ي و إن وزير التعميم العال  
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 12-194قتضى المرسـو التنفيذي رقـ وبم -

جرائيا،الذي يحدد   كيفيات تنػػػػػػػػػػظيـ المسابقات واإلمتػػحانات والفحوص المينية في المؤسسات واإلدارات العمومية وا 
لإللتحاؽ بسمؾ أعواف  المتضمف فتح إمتحاف مينيو ، 2014 أكتوبر 09 في المؤرخ 10رقـ  المقرر وبمقتضى -

 اإلدارة، رتبة عوف إدارة رئيسي،
 

 :يقــــــــــــــــرر ما يأتي
 

، 2012أفريل سنة  25المؤرخ في  12-194مف المرسوـ التنفيذي رقـ  17عمال بأحكاـ المادة  :ادة األولىـمــال
إلمتحاف الميني لإللتحاؽ بسمؾ أعواف اإلدارة، وعمى سبيل التسوية يمدد آجاؿ ا ،والمذكور أعاله

 .2015فيفري  22إبتداء مف تاريخ  ،إستثناءا (1)لمدة شير واحد رتبة عوف إدارة رئيسي،
 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                                                                                     
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 المؤرخ 12يعدل المقرر رقم  ،2015مارس  15مؤرخ  في  78مقرر رقم 
 إمتحان ميني لإللتحاق المتضمن فتحو ، 2014أكتوبر  09في 

 بسمك الكتاب، رتبة كاتب لجامعة باتنة
 

 البحث العممي،ي و إن وزير التعميم العال  
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،ذي يحدد ال  كيفيات تنػػػػػػػػػػظيـ المسابقات واإلمتػػحانات والفحوص المينية في المؤسسات واإلدارات العمومية وا 
لإللتحاؽ بسمؾ الكتاب،  المتضمف فتح إمتحاف مينيو  ،2014 أكتوبر 09 في المؤرخ 12 المقرررقـ وبمقتضى -

 رتبة كاتب،
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 :يقــــــــــــــــرر ما يأتي
 

، 2012سنة  أفريل 25المؤرخ في  12-194مف المرسوـ التنفيذي رقـ  17عمال بأحكاـ المادة  :األولىادة ــمــال
لإللتحاؽ بسمؾ الكتاب، رتبة  مدد آجاؿ اإلمتحاف المينيوعمى سبيل التسوية ي، والمذكور أعاله

 .2015فيفري  22( إستثناءا إبتداء مف تاريخ  1لمدة شير واحد)كاتب،
 ينشر ىذا المقرر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.: 02ادة ــمــال

 

 2015فيفري  22حرر بالجزائر في                                                                                         
 وزير وبتفويض منوالع/                                                                                             
 مدير الموارد البشرية                                                                                             
 أمير قاسم داوديإمضاء                                                                                            

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 المؤرخ 43المقرر رقم يعدل  ،2015مارس  15مؤرخ  في  79مقرر رقم 

 مسابقة عمى أساس اإلختبارات المتضمن فتحو ، 2014أكتوبر  16في 
 رتبة عون إدارة رئيسي  لجامعة باتنة لإللتحاق بسمك أعوان اإلدارة،

 

 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 واإلدالذي يحدد   ارات العمومية وا 
لإللتحاؽ  المتضمف فتح مسابقة عمى أساس اإلختبارتو  ،2014 أكتوبر 16 في المؤرخ 43 رقـ المقرر وبمقتضى -

 بسمؾ أعواف اإلدارة، رتبة عوف إدارة رئيسي،
 

 :يقــــــــــــــــرر ما يأتي
 

، 2012أفريل سنة  25المؤرخ في  12-194رقـ مف المرسوـ التنفيذي  17عمال بأحكاـ المادة  :ادة األولىــمـال
يمدد آجاؿ المسابقة عمى أساس المسابقة لإللتحاؽ بسمؾ  ،وعمى سبيل التسوية ،والمذكور أعاله

 .2015فيفري  23إستثناءا إبتداء مف تاريخ  (1)أعواف اإلدارة، رتبة عوف إدارة رئيسي،لمدة شير واحد
 شرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.: ينشر ىذا المقرر في الن02ادة ــمــال
 

 2015فيفري  22حرر بالجزائر في                                                                                        
 بتفويض منووزير و الع/                                                                                      

 مدير الموارد البشرية                                                                                    
 إمضاء أمير قاسم داودي                                                                                   
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 المؤرخ 48يعدل المقرر رقم  ،2015مارس  15مؤرخ في  80مقرر رقم 
 مسابقة عمى أساس اإلختبارات المتضمن  فتحو ، 2014أكتوبر  16في 

 رتبة عون مكتب لجامعة باتنة لإللتحاق بسمك أعوان اإلدارة،
 

 البحث العممي،إن وزير التعميم العالي و   
المتضمف و ، 2006سنة  وليوي 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 واإلمتػػحانات والفحوص المينية في المؤسسات واإلدار الذي يحدد   ات العمومية وا 
لإللتحاؽ  المتضمف فتح مسابقة عمى أساس اإلختبارتو ، 2014 أكتوبر 16 في المؤرخ 48 المقرررقـ وبمقتضى -

 .بسمؾ أعواف اإلدارة، رتبة عوف مكتب
 

 :يقــــــــــــــــرر ما يأتي
 

، 2012أفريل سنة  25المؤرخ في  12-194مف المرسـو التنفيذي رقـ  17عمال بأحكاـ المادة  :ادة األولىــمــال
وعمى سبيل التسوية يمدد آجاؿ المسابقة عمى أساس المسابقة لإللتحاؽ بسمؾ  ،والمذكور أعاله

 .2015فيفري  23إستثناءا إبتداء مف تاريخ  (1)أعواف اإلدارة، رتبة عوف مكتب،لمدة شير واحد
 يـ العالي والبحث العممي.: ينشر ىذا المقرر في النشرة الرسمية لمتعم02ادة ــمــال
 

 2015فيفري  22حرر بالجزائر في                                                                                         
 وزير وبتفويض منوالع/                                                                                            

 مدير الموارد البشرية                                                                                           
 إمضاء أمير قاسم داودي                                                                                             

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 المؤرخ 47يعدل المقرر رقم  ،2015مارس  15مؤرخ  في  81مقرر رقم 

 أساس اإلختبارات مسابقة عمى  المتضمن فتحو ، 2014أكتوبر  16في 
 رتبة عون إدارة لجامعة باتنة لإللتحاق بسمك أعوان 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 12-194قتضى المرسـو التنفيذي رقـ وبم -

جرائيا،الذي يحدد   كيفيات تنػػػػػػػػػػظيـ المسابقات واإلمتػػحانات والفحوص المينية في المؤسسات واإلدارات العمومية وا 
لإللتحاؽ  المتضمف فتح مسابقة عمى أساس اإلختباراتو ، 2014 أكتوبر 16 في المؤرخ 47 رقـ المقرر وبمقتضى -

 بسمؾ أعواف اإلدارة، رتبة عوف إدارة،
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 :يقــــــــــــــــرر ما يأتي
 

، 2012سنة  أفريل 25المؤرخ في  12-194مف المرسوـ التنفيذي رقـ  17عمال بأحكاـ المادة  :األولىادة ــمــال
لإللتحاؽ بسمؾ  مسابقة عمى أساس اإلختباراتدد آجاؿ الموعمى سبيل التسوية ي، والمذكور أعاله

 .2015فيفري  23إستثناءا، إبتداء مف تاريخ  (1)لمدة شير واحدأعواف اإلدارة، رتبة عوف إدارة،
 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                                                                                      

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 2015 مارس 17مؤّرخ في  118مقّرر رقم 

 يتضمن إلغـاء المنح المؤقت لمصفقة
 

 البحث العمميإّن وزير التعميم العالي و  
، 2010أكتوبر سنة  07 الموافق 1431شواؿ عاـ  28المؤرخ في  236-10بمقتضى المرسـو الرئاسي رقـ  -

 ،منو 114متّمـ، السيما المادة المعّدؿ وال، والمتضمف تنظيـ الصفقات العمومية
، 2014مايو سنة  5 الموافق 1435رجب عاـ  05المؤرخ في  154-14وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 ،والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة
، 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األّوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

  ،والبحث العممي حيات وزير التعميـ العاليالذي يحّدد صال
 ،2004ديسمبر سنة  22الموافق  1425ذي القعدة عاـ  10وبمقتضى القرار الوزاري المشترؾ المؤّرخ في   -

 ،وقائمة اإلقامات الجامعية التابعة ليا ومشتمالتيا والمتضمف إنشاء مديريات الخدمات الجامعية وتحديد مقرىا
 المعدؿ والمتمـ،

، المتعمقة بالحصة رقـ 01/2014ًء عمى اإلعالف عف المنح المؤقت لصفقة المناقصة الوطنية المحدودة  رقـ وبنا -
 ،2014سبتمبر  17" بتاريخ Compétition)المحـو البيضاء الطازجة(، الصادر بجريدة " 04
مدير العاـ لمديواف ، الوارد عف السّيد ال2014ديسمبر  15المؤرخ في  3652/2014عمى اإلرساؿ رقـ  و بناءً  -

)المحوـ البيضاء  04الوطني لمخدمات الجامعية المتعمق بطمب ترخيص إلغاء المنح المؤقت لمصفقة الحصة رقـ 
 الطازجة( الخاصة بمديرية الخدمات الجامعية بالبميدة. 

 

 :ـيتيقــــــّرر ما يأ
 

 28المؤرخ في  236-10ف المرسوـ الرئاسي رقـ م )الفقرة السابعة( 114تطبيًقا ألحكاـ المادة  :الــمــادة األولى -
، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعاله، يمغى المنح 2010أكتوبر سنة  7الموافق  1431شّواؿ عاـ 

)المحـو  04، المتعمقة بالحصة رقـ 01/2014المؤقت لصفقة المناقصة الوطنية المحدودة رقـ 
 ،2014سبتمبر  17بتاريخ  " Compétitionالبيضاء الطازجة( الصادر بجريدة 
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 يكّمف مدير الخدمات الجامعية بالبميدة بتطبيق أحكاـ ىذا المقّرر. :02ـادة ـــمــــالـ
 ينشر ىذا المقّرر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. :03ـادة ـــمــــالـ

 

 2015 مارس 17حرر في                                                                                          
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                           
 األستاذ دمحم مباركي                                                                                             

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 2015 مارس 17مؤّرخ في  119مقّرر رقم 

 يتضمن إلغـاء المنح المؤقت لمصفقة
 

 والبحث العممي إّن وزير التعميم العالي 
، 2010أكتوبر سنة  07الموافق  1431شواؿ عاـ  28المؤرخ في  236-10بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 ،منو 114والمتضمف تنظيـ الصفقات العمومية؛المعّدؿ والمتّمـ، السيما المادة 
، 2014مايو سنة  5الموافق 1435رجب عاـ  05المؤرخ في  154-14وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 ،والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة
، 2013يناير سنة 30الموافق  1434ربيع األّوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

  ،الذي يحّدد صالحيات وزير التعميـ العاليوالبحث العممي
، 2004ديسمبر سنة  22ق المواف 1425ذي القعدة عاـ  10وبمقتضى القرار الوزاري المشترؾ المؤّرخ في - -

 ،والمتضمف إنشاء مديريات الخدمات الجامعية وتحديد مقرىاوقائمة اإلقامات الجامعية التابعة ليا ومشتمالتيا
 المعدؿ والمتمـ،

، المتعمقة بالحصة رقـ 01/2014وبناًء عمى اإلعالف عف المنح المؤقت لصفقة المناقصة الوطنية المحدودة  رقـ  -
 ،2014سبتمبر  17" بتاريخ Compétitionالصادر بجريدة " )باتي وكاشير(، 8
، الوارد عف السّيد المدير العاـ لمديواف 2014نوفمبر  11، المؤرخ في 3277/2014عمى اإلرساؿ رقـ  وبناءً  -

)باتي وكاشير(  8الوطني لمخدمات الجامعية المتعمق بطمب ترخيص إلغاء المنح المؤقت لمصفقة الحصة رقـ 
 رية الخدمات الجامعية بالبميدة. الخاصة بمدي

 

 :يقـــــــــــــــــّرر ما يأتي
 

شّواؿ  28المؤرخ في  236-10)الفقرة السابعة( مف المرسوـ الرئاسي رقـ 114تطبيًقا ألحكاـ المادة  الــمــادة األولى:
المؤقت  ، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعاله، يمغى المنح2010أكتوبر سنة  7الموافق  1431عاـ 
)باتي وكاشير(،  8، والمتعمقة بالحصة رقـ 01/2014المناقصة الوطنية المحدودة رقـ  لصفقة

 ،2014سبتمبر  17" بتاريخ Compétitionالصادر بجريدة "
 يكّمف مدير الخدمات الجامعية بالبميدة بتطبيق أحكاـ ىذا المقّرر. :02ادة ـــمــــالـ
 ّرر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.ينشر ىذا المق :03ــادة ـــمــالـ

 

 2015 مارس 17حرر بالجزائر في                                                                                     
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                           

 األستاذ دمحم مباركي                                                                                           
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 يتضمن  تحويل جزء من، 2015أفريل  أولمؤّرخ في  154مقرر رقم 
 والية وىران، الجير ببئر 1سابقًا لكمية الطب جامعة وىران اليياكل التابعة

 والتقنيات بوىران لفائدة المدرسة التحضيرية في العموم
 

 إّن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، 2014مايو سنة  05الُموافق  1435رجب عاـ  05المؤّرخ في  154-14بُمقتضى المرسـو الرئاسي رقـ  -

 ،والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة
 ،2005 ديسػمبر سنة 29 الموافق 1426 القعدة عاـ ذي 27 المؤّرخ في 500-05 رقـوبمقتضى المرسـو التنفيذي  -

 ،الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا الذي يحدد مياـ المدرسة خارج
، 2009يناير سنة  20الموافق  1430محـر عاـ  23المؤّرخ في  22-09مرسوـ التنفيذي رقـ وبمقتضى ال -
 ،لتحضيرية في العموـ والتقنيات بوىرافالمتضمف إنشاء المدرسة او 
 ،2013 يناير سنة 30 الموافق 1434 ربيع األوؿ عاـ 18 المؤّرخ في 77-13 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ -

 الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحثالعممي.
 

 :ما يأتي ررــــــــــــــــــيق
 

التابعة سابقًا لكمية الطب ببئر الجير والية المبّينة في ممحق ىذا المقرر و اكل ُيحّوؿ جزء مف اليي :ادة األولىــمــال
 وىراف، لفائدة المدرسة التحضيرية في العموـ والتقنيات بوىراف.

، بمصاريف ونفقات التسيير والتجييز والتػقنيػات بوىرافيكّمػػف مديػر المػدرسػة التحضيريػة فػي العمػوـ  :02ادة ــمــال
 قة بيذه اليياكل.المتعمّ 

مدير الميزانية والوسائل ومراقبة التسيير ومدير المػدرسػػة التحضيػػريػة فػي العػمػـو السادة يكّمف  :03ادة ــمــال
، بتنفيذ ىذا المقرر الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ 1، ومدير جامعة وىرافوالتػقػنيػات بوىػػراف

 العالي والبحث العممي.
 

 2015أفريل  األول حرر بالجزائر في                                                                                
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                

 دمحم مباركي األستاذ                                                                               
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 المتضمن تحويل جزء من اليياكل التابعة سابقاً ، 2015أفريل  أولمؤّرخ في  154ُمـمـــحق بالمقرر رقم 
 والتقنيات بوىران والية وىران، لفائدة المدرسة التحضيرية في العموم ببئر الجير1لكمية الطب جامعة وىران

 

 عمى اليياكل البيداغوجية واإلدارية التالية: والتقنيات يحوي الجزء المحّوؿ لفائدة المدرسة التحضيرية في العمـو
 

 :الجناح اإلداري  -
 مكاتب، نادي، 05مخازف، مكتبة،  03تماعي، فضاء ثقافي اج 02: األرضيالطابق  -

 قاعتيف لمعيادة. 02مخابر لمفيزياء، مكتب ميندس المخبر،  03                 
 مكاتب، فضاء ثقافي اجتماعي. 07: الطابق الثاني -
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 مكاتب، فضاء ثقافي اجتماعي. 03: الطابق الثالث -
 ار.مكاتب، مكتبيف لألمانة، قاعة االنتظ 03: الطابق الرابع -

 :الجناح البيداغوجي -
قاعات لألعماؿ التطبيقية في االعالـ اآللي،  03قاعة لألعماؿ الموجية،  11: األولالطابق  -

 مكاتب، قاعة السحب. 03فضاءات ثقافية اجتماعية،  04مخبر المغات 
 مكاتب. 04: مديرية الدراسات -
 : مدرج واحدالمدرجات -
 : الخزاف المائي.الفضاءات الخارجية -

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 جزء من اليياكل يتضمن تحويل، 2015أفريل  أولمؤرخ في  155مقرر رقم 

 ببئر الجير والية وىران، لفائدة 1التابعة سابقًا لكمية الطب جامعة وىران
 المدرسة التحضيرية في العموم االقتصادية والتجارية وعموم التسيير بوىران

 

 إّن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، 2014يو سنة ما 05الُموافق  1435رجب عاـ  05المؤّرخ في  154-14بُمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 ،والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة
 ،2005 ديسػمبر سنة 29 الموافق 1426 ذي القعدة عاـ 27 المؤّرخ في 500-05 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ -

 ،الذي يحدد مياـ المدرسة خارجالجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا
، 2009يناير سنة  20الموافق  1430محـر عاـ  23المؤّرخ في  23-09وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 ،المتضمف إنشاء المدرسة التحضيرية في العمـو االقتصادية والتجارية وعمـو التسييرو 
 ،2013 يناير سنة 30 الموافق 1434 ربيع األوؿ عاـ 18 المؤّرخ في 77-13 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ -

 والبحثالعممي.الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي 
 

 :ما يأتي ررـــــــيق
 

والتابعة سابقًا لكمية الطب ببئر الجير والية  المبّينة في ممحق ىذا المقرر ُيحّوؿ جزء مف اليياكل :ادة األولىــمــال
 بوىراف، لفائدة المدرسة التحضيرية في العمـو االقتصادية والتجارية وعمـو التسيير بوىراف.

ف مدير المدرسة التحضيرية في العموـ االقتصادية والتجارية وعموـ التسيير، بمصاريف ونفقات يكمّ  :02ادة ــمــــال
 التسيير والتجييز المتعّمقة بيذه اليياكل.

يكّمف كل مف مدير الميزانية والوسائل ومراقبة التسيير والسيد مدير المدرسة التحضيرية في العمـو : 03ادة ــمــال
وعمـو التسيير، بتنفيذ ىذا المقرر الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي االقتصادية والتجارية 

 والبحث العممي.
 2015أفريل  أول حرر بالجزائر في                                                                                 

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                 
 دمحم مباركي األستاذ                                                                                 
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 المتضمن  تحويل جزء من، 2015أفريل  01المؤرخ في  155ممحق بالمقرر رقم 
 ببئر الجير والية وىران،1كمية الطب سابقًا جامعة وىراناليياكل التابعة سابقًا ل

 لفائدة المدرسة التحضيرية في العموم االقتصادية والتجارية وعموم التسيير بوىران
 

االقتصادية والتجارية وعموـ التسيير عمى اليياكل  يحوي الجزء المحّوؿ لفائدة المدرسة التحضيرية في العمـو
 تالية:البيداغوجية واإلدارية ال

 

 الجناح اإلداري. -
 فضاءات ثقافية 03مكاتب لرؤساء األقساـ، قاعة لألساتذة،  06: قاعة لمدراسة، مكتبة، الطابق األول -

 اجتماعية، قاعتيف متعددة النشاطات، قاعتيف لمدراسة، قاعتيف لإلعالـ اآللي، مخبريف.
 مكاتب، فضاء ثقافي اجتماعي. 07: الطابق الثاني -

 جي.الجناح البيداغو  -
قاعات لألعماؿ التطبيقية في االعالـ اآللي، مخبر  03قاعة لألعماؿ الموجية،   11 الطابق األرضي: -

 مكاتب، قاعة السحب. 03فضاءات ثقافية اجتماعية،  04المغات، 
 : مدرجيف.المدرجات -
 مكاتب. 04: مديرية الدراسات -
 رجية، حضيرة السيارات.: مركز الحراسة، مساحات خضراء، اإلنارة الخاالفضاءات الخارجية -

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يتضمن، 2015أفريل  19مؤّرخ في  170 مقّرر رقم

 01/2014محدودة رقم إلغـاء المناقصة الوطنية ال 
 

 إّن وزير التعميم العالي والبحث العممي
، 2010أكتوبر سنة  07 الموافق 1431شواؿ عاـ  28المؤرخ في  236-10بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -
 ،منو 114السيما المادة  ،المعّدؿ والمتّمـ، المتضمف تنظيـ الصفقات العموميةو 

المتضمف و ، 2014ماي سنة  5 الموافق 1435رجب عاـ  05المؤرخ في  154-14وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ 
 ،تعييف أعضاء الحكومة

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

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

 المعدؿ والمتمـ،
والبحث العممي  ير التعميـ العالي، لمسيد وز 2014ديسمبر  31المؤرخ في  570وبمقتضى المقرر الوزاري رقـ  -

بالشروع في تنفيذ  2و 1والمتضمف الترخيص لمسيدات والسادة مديري الخدمات الجامعية المذكوريف في الممحقيف 



   5102 أفريل(-الجزء الثاني )مارس-السداسي األولالنشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي                          205

 

، 2015، بعنواف ميزانيات التسيير لمسنة المالية 2015جانفي  04نفقتي إطعاـ ونقل الطمبة الجامعييف إبتداء مف 
 ،غاية إتماـ إجراءات إبراـ الصفقات العمومية المعنية والمصادقة عميياالمخصصة ليـ وىذا إلى 

، الوارد مف السّيد مدير الخدمات الجامعية 2015فيفري  23المؤرخ في  187/2015وبناًء عمى اإلرساؿ رقـ  -
 .01/2014بجيجل، المتعّمق بطمب ترخيص إلغاء المناقصة الوطنية المحدودة رقـ 

 

 :ا يأتيم ـّررــــــــــيق
 

 28المؤرخ في  236-10)الفقرة السابعة( مف المرسوـ الرئاسي  رقـ  114تطبيًقا ألحكاـ المادة  :ادة األولىــمــال
، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعاله، تمغى المناقصة 2010أكتوبر سنة  7الموافق  1431شّواؿ عاـ 

 ويات والسمؾ المجمد.المتعمقة بالحصص: الحال ،01/2014الوطنية المحدودة رقـ 
 يكّمف مدير الخدمات الجامعية بجيجل بتطبيق أحكاـ ىذا المقّرر. :02ادة ــمــال
 ينشر ىذا المقّرر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. :03ادة ــمــال

 

 2015أفريل  19حرر في                                                                                       
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                         

 دمحم مباركي األستاذ                                                                                      
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ،2015 أفريل 19مؤّرخ في 171مقّرر رقم 
 يتضمن إلغـاء المنح المؤقت لمصفقة

 

 لي والبحث العمميإّن وزير التعميم العا
، 2010أكتوبر سنة  7 الموافق 1431شواؿ عاـ  28المؤرخ في  236-10بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -
 ،منو 114المعّدؿ والمتّمـ، السيما المادة ، المتضمف تنظيـ الصفقات العموميةو 
، 2014سنة  وماي 5 الموافق 1435رجب عاـ  5المؤرخ في  154-14وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -
 المتضمف تعييف أعضاء الحكومة؛و 
، 2013سنة  يناير 30الموافق  1434ربيع األّوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 الذي يحّدد صالحيات وزير التعميـ العاليوالبحث العممي؛
، 2004ديسمبر سنة  22الموافق  1425ذي القعدة عاـ  10وبمقتضى القرار الوزاري المشترؾ المؤرخ في  -

، وقائمة اإلقامات الجامعية التابعة ليا ومشتمالتيا والمتضمف إنشاء مديريات الخدمات الجامعية وتحديد مقرىا
 المعدؿ والمتمـ،

 وبناء عمى طمب السيد عيشوف عمر المتعمق بالتنازؿ عف صفقة البيض الطازج. -
، المتعمقة بالحصة 01/2015لصفقة المناقصة الوطنية المحدودة  رقـ وبناًء عمى اإلعالف عف المنح المؤقت  -

" بتاريخ  Midi Libre" ، و2014ديسمبر  03)البيض الطازج( الصادر بجريدتي "الحياة العربية" بتاريخ  03رقـ 
، 2014ديسمبر  07
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ير الخدمات الجامعية السّيد مد مف، الوارد 2015فيفري  18، المؤرخ في 81/2015وبناًء عمى اإلرساؿ رقـ  -
 بتيزي وزو حسناوة، المتعّمق بطمب ترخيص إلغاء المنح المؤقت لمصفقات.

 

 :ما يأتي ّررـــــــيقـ
 

 28المؤرخ في  236-10)الفقرة السابعة( مف المرسوـ الرئاسي رقـ  114تطبيًقا ألحكاـ المادة  :ادة األولىــمـــال
، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعاله، يمغى المنح المؤقت 2010أكتوبر سنة  7الموافق  1431شّواؿ عاـ 

)البيض الطازج(  03المتعمقة بالحصة رقـ  ،01/2015لصفقة المناقصة الوطنية المحدودة رقـ 
ديسمبر  07" بتاريخ MidiLibre، و"2014ديسمبر  03الصادر بجريدتي " الحياة العربية " بتاريخ 

2014، 
 الخدمات الجامعية بتيزي وزو حسناوة بتطبيق أحكاـ ىذا المقّرر. يكّمف مدير :02ادة ــمــال
 متعميـ العالي والبحث العممي.لينشر ىذا المقّرر في النشرة الرسمية : 03ادة ــمــال
 

 2015أفريل  19حرر في في                                                                                       
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                       

 دمحم مباركي األستاذ                                                                                      
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ،2015أفريل  19مؤّرخ في  172مقّرر رقم 
 يتضمن إلغـاء المنح المؤقت لمصفقات

 

 إّن وزير التعميم العالي والبحث العممي
، 2010أكتوبر سنة  07الموافق  1431شواؿ عاـ  28المؤرخ في  236-10ـ الرئاسي رقـ بمقتضى المرسو  -
 ،منو 114المعّدؿ والمتّمـ، السيما المادة ، المتضمف تنظيـ الصفقات العموميةو 
، 2014سنة  وماي 5 الموافق 1435رجب عاـ  5 المؤرخ في 154-14وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -
 ،ء الحكومةالمتضمف تعييف أعضاو 
، 2013سنة يناير  30الموافق  1434ربيع األّوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 ،والبحث العممي الذي يحّدد صالحيات وزير التعميـ العالي
، 2004ديسمبر سنة  22الموافق  1425ذي القعدة عاـ  10وبمقتضى القرار الوزاري المشترؾ المؤرخ في  -

، وقائمة اإلقامات الجامعية التابعة ليا ومشتمالتيا والمتضمف إنشاء مديريات الخدمات الجامعية وتحديد مقرىا
 المعدؿ والمتمـ،

والبحث العممي  ، لمسيد وزير التعميـ العالي2014ديسمبر  31المؤرخ في  570وبمقتضى المقرر الوزاري رقـ  -
بالشروع في تنفيذ 2و1الخدمات الجامعية المذكوريف في الممحقيف والمتضمف الترخيص لمسيدات والسادة مديري    

، 2015بعنواف ميزانيات التسيير لمسنة المالية  2015جانفي  04نفقتي إطعاـ ونقل الطمبة الجامعييف إبتداء مف 
 ،المخصصة ليـ وىذا إلى غاية إتماـ إجراءات إبراـ الصفقات العمومية المعنية والمصادقة عمييا
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المتعمقة  ،01/2015اًء عمى اإلعالف عف المنح المؤقت لصفقات المناقصة الوطنية المحدودة  رقـ وبن -
 03بتاريخ  "الحياة العربية"عامة( الصادر بجريدتي  غذائية )مواد 06خضر وفواكو( و رقـ ) 05بالحصص رقـ 

 ،2014ديسمبر  07" بتاريخ MidiLibreو" 2014ديسمبر 
السّيد مدير الخدمات الجامعية بتيزي  مف، الوارد 2015فيفري  18المؤرخ في  79/2015وبناًء عمى اإلرساؿ رقـ  -

 المتعّمق بطمب ترخيص إلغاء المنح المؤقت لمصفقات.و وزو حسناوة، 
 

 :ما يأتي ّررــــــــــيقـ
 

 28المؤرخ في  236-10)الفقرة السابعة( مف المرسوـ الرئاسي  رقـ  114تطبيًقا ألحكاـ المادة  :ادة األولىــمــال
، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعاله، يمغى المنح المؤقت 2010أكتوبر سنة  7الموافق  1431شّواؿ عاـ 

خضر وفواكو( ) 05المتعمقة بالحصص رقـ  ،01/2015لصفقات المناقصة الوطنية المحدودة رقـ 
 ،2014ديسمبر  03خ عامة( الصادر بجريدتي "الحياةالعربية" بتاري غذائية )مواد 06ورقـ 

 ،2014ديسمبر  07" بتاريخ MidiLibreو"
 يكّمف مدير الخدمات الجامعية بتيزي وزو حسناوة بتطبيق أحكاـ ىذا المقّرر. :02ادة ــمــال
 ينشر ىذا المقّرر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. :03ادة ــمــال

 

 2015أفريل  19في بالجزائر حرر                                                                                      
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                     

 دمحم مباركي األستاذ                                                                                  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يتضمن ،2015أفريل  19 فيمؤّرخ  173مقّرر رقم 
 03/2015اء المناقصة الوطنية المحدودة رقم إلغـ

 

 إّن وزير التعميم العالي والبحث العممي
،  2010أكتوبر سنة  07الموافق  1431شواؿ عاـ  28المؤرخ في  236-10بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -
 ،منو 114السيما المادة  ،المعّدؿ والمتّمـ، المتضمف تنظيـ الصفقات العموميةو 
، 2014ماي سنة  5 الموافق 1435رجب عاـ  05المؤرخ في  154-14سوـ الرئاسي رقـ وبمقتضى المر  -
 ،المتضمف تعييف أعضاء الحكومةو 
، 2013سنة  يناير 30الموافق  1434ربيع األّوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 الذي يحّدد صالحيات وزير التعميـ العاليوالبحث العممي؛
، 2004ديسمبر سنة  22الموافق  1425ذي القعدة عاـ  10تضى القرار الوزاري المشترؾ المؤرخ في وبمق -

، وقائمة اإلقامات الجامعية التابعة ليا ومشتمالتيا والمتضمف إنشاء مديريات الخدمات الجامعية وتحديد مقرىا
 المعدؿ والمتمـ،

والبحث العممي  لمسيد وزير التعميـ العالي 2014ديسمبر  31المؤرخ في  570وبمقتضى المقرر الوزاري رقـ  - ،
بالشروع في تنفيذ  2و 1والمتضمف الترخيص لمسيدات والسادة مديري الخدمات الجامعية المذكوريف في الممحقيف 
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، 2015، بعنواف ميزانيات التسيير لمسنة المالية 2015جانفي  04نفقتي إطعاـ ونقل الطمبة الجامعييف إبتداء مف 
 ،ليـ وىذا إلى غاية إتماـ إجراءات إبراـ الصفقات العمومية المعنية والمصادقة عمييا المخصصة

"المقاـ" و" L’Expressionالصادر بجريدتي " ،03/2015وبناًء عمى اإلعالف عف المناقصة الوطنية المحدودة رقـ  -
 ،2014ديسمبر  22بتاريخ 

السّيد مدير الخدمات الجامعية بتيزي  مف، الوارد 2015فيفري  18، المؤرخ في 79/2015وبناًء عمى اإلرساؿ رقـ  -
 وزو حسناوة، المتعّمق بطمب ترخيص إلغاء المنح المؤقت لمصفقات.

 

 :ما يأتي ـّررــــــــــيق
 

 28المؤرخ في  236-10)الفقرة السابعة( مف المرسوـ الرئاسي  رقـ  114تطبيًقا ألحكاـ المادة  :ادة األولىــمــال
، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعاله، تمغى المناقصة 2010أكتوبر سنة  7الموافق  1431شّواؿ عاـ 

 )مشتقات 07طازج( ورقـ  )سمؾ 04المتعمقة بالحصص رقـ  03/2015الوطنية المحدودة رقـ 
 ،2014ديسمبر  22و"المقاـ" بتاريخ  "L’Expressionالحميب( الصادرة بجريدتي "

 الخدمات الجامعية بتيزي وزو حسناوة بتطبيق أحكاـ ىذا المقّرر.يكّمف مدير  :02ادة ــمــال
 ينشر ىذا المقّرر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. :03ادة ــمــال

 

 2015أفريل  19 فيبالجزائر حرر                                                                                  
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                 

 دمحم مباركي األستاذ                                                                                
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 2015 أفريل 19مؤّرخ في  174مقّرر رقم  

 يتضمن إلغـاء المنح المؤقت لمصفقات
 

 إّن وزير التعميم العالي والبحث العممي
، 2010أكتوبر سنة  07 قالمواف 1431شواؿ عاـ  28المؤرخ في  236-10بمقتضى المرسـو الرئاسي رقـ  -

 ،منو 114المعّدؿ والمتّمـ،  السيما المادة ، المتضمف تنظيـ الصفقات العمومية
، 2014ماي سنة  5الموافق  1435رجب عاـ  05المؤرخ في  154-14وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 ،المتضمف تعييف أعضاء الحكومة
، 2013سنة  يناير 30الموافق  1434ربيع األّوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13ى المرسوـ التنفيذي رقـ وبمقتض -

 ،والبحث العممي الذي يحّدد صالحيات وزير التعميـ العالي
، 2004ديسمبر سنة  22الموافق  1425ذي القعدة عاـ  10وبمقتضى القرار الوزاري المشترؾ المؤرخ في  -

، وقائمة اإلقامات الجامعية التابعة ليا ومشتمالتيا ت الخدمات الجامعية وتحديد مقرىاوالمتضمف إنشاء مديريا
 المعدؿ والمتمـ،

والبحث العممي  لمسيد وزير التعميـ العالي 2014ديسمبر  31المؤرخ في  570وبمقتضى المقرر الوزاري رقـ  - ،
بالشروع في تنفيذ  2و 1ريف في الممحقيف والمتضمف الترخيص لمسيدات والسادة مديري الخدمات الجامعية المذكو 
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، 2015بعنواف ميزانيات التسيير لمسنة المالية  2015جانفي  04نفقتي إطعاـ ونقل الطمبة الجامعييف إبتداء مف  ،
 ،المخصصة ليـ وىذا إلى غاية إتماـ إجراءات إبراـ الصفقات العمومية المعنية والمصادقة عمييا

نقل ال، المتعمقة ب02/2015المؤقت لصفقات المناقصة الوطنية المحدودة رقـ  وبناًء عمى اإلعالف عف المنح -
، 2014ديسمبر  04اليوـ" بتاريخ  الصادر بجريدتي "أخبار 10و 08، 01الجامعي لمحصص رقـ 

 ،2014ديسمبر  10" بتاريخ LeCourrierd’Algérie"و
السّيد مدير الخدمات الجامعية  مفارد ، الو 2015فيفري  18المؤرخ في  77/2015وبناًء عمى اإلرساؿ رقـ  -

 بتيزي وزو حسناوة، المتعّمق بطمب ترخيص إلغاء المنح المؤقت لمصفقات.
 

 :ما يأتي ـّررـــــــــــــيق
 

 28المؤرخ في  236-10بعة( مف المرسوـ الرئاسي رقـ ا)الفقرة الس 114تطبيًقا ألحكاـ المادة  :ادة األولىــمــال
، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعاله، يمغى المنح المؤقت 2010أكتوبر سنة  7وافق الم 1431شّواؿ عاـ 

 08، 01نقل الجامعي لمحصص رقـ ال، المتعمقة ب02/2015لصفقات المناقصة الوطنية المحدودة رقـ 
" بتاريخ  10و  10" بتاريخ LeCourrierd’Algérieو" 2014ديسمبر  04الصادر بجريدتي "أخبار اليـو

 ،2014ر ديسمب
 يكّمف مدير الخدمات الجامعية بتيزي وزو حسناوة بتطبيق أحكاـ ىذا المقّرر. :02ادة ــمــال
 ينشر ىذا المقّرر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.: 03ادة ــمــال

 
 

 2015أفريل  19في بالجزائر حرر                                                                                    
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                   

 دمحم مباركي األستاذ                                                                                     
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يتضمن ،2015 أفريل 19مؤّرخ في  175مقّرر رقم  
 04/2015إلغـاء المناقصة الوطنية المحدودة رقم 

 

 وزير التعميم العالي والبحث العممي إنّ 
 ،2010أكتوبر سنة  07الموافق  1431شواؿ عاـ  28المؤرخ في  236-10بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -
 ،منو 114المعّدؿ والمتّمـ،  السيما المادة ، المتضمف تنظيـ الصفقات العموميةو 
، 2014ماي سنة  5الموافق 1435رجب عاـ  05المؤرخ في  154-14وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -
 ،المتضمف تعييف أعضاء الحكومةو 
 ،2013جانفي سنة  30الموافق  1434ربيع األّوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 ،والبحث العممي الذي يحّدد صالحيات وزير التعميـ العالي
 ،2004ديسمبر سنة  22الموافق  1425قعدة عاـ ذي ال 10وبمقتضى القرار الوزاري المشترؾ المؤرخ في  -

، وقائمة اإلقامات الجامعية التابعة ليا ومشتمالتيا والمتضمف إنشاء مديريات الخدمات الجامعية وتحديد مقرىا
 المعدؿ والمتمـ،
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، والبحث العممي لمسيد وزير التعميـ العالي 2014ديسمبر  31المؤرخ في  570وبمقتضى المقرر الوزاري رقـ  -
بالشروع في تنفيذ  2و 1والمتضمف الترخيص لمسيدات والسادة مديري الخدمات الجامعية المذكوريف في الممحقيف 

، ،2015بعنواف ميزانيات التسيير لمسنة المالية  2015جانفي  04نفقتي إطعاـ ونقل الطمبة الجامعييف إبتداءا مف 
 ،ات العمومية المعنية والمصادقة عميياالمخصصة ليـ وىذا إلى غاية إتماـ إجراءات إبراـ الصفق

، 20" بتاريخ Reportersالصادر بجريدة " 04/2015وبناًء عمى اإلعالف عف المناقصة الوطنية المحدودة رقـ  -
 ،2014ديسمبر 

السّيد مدير الخدمات الجامعية بتيزي  مف، الوارد 2015فيفري  18المؤرخ في  ،77/2015وبناًء عمى اإلرساؿ رقـ  -
 اوة، المتعّمق بطمب ترخيص إلغاء المنح المؤقت لمصفقات.وزو حسن

 

 :ما يأتي ـّررـــــيق
 

 28المؤرخ في  236-10)الفقرة السابعة( مف المرسوـ الرئاسي  رقـ  114تطبيًقا ألحكاـ المادة  :ادة األولىــمــال -
، تمغى المناقصة ، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعاله2010أكتوبر سنة  7الموافق  1431شّواؿ عاـ 

الصادرة بجريدة  11المتعمقة بنقل الجامعي لمحصة رقـ  04/2015الوطنية المحدودة رقـ  ،
"Reporters 2014ديسمبر  20" بتاريخ، 

 يكّمف مدير الخدمات الجامعية بتيزي وزو حسناوة بتطبيق أحكاـ ىذا المقّرر. :02ادة ــمــال
 رة الرسمية لمتعميـ العالي و البحث العممي.ينشر ىذا المقّرر في النش :03ادة ــمــال

 

 2015أفريل  19في بالجزائر حرر                                                                            
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                           

 دمحم مباركي األستاذ                                                                             
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 2015أفريل  19مؤّرخ في  176مقّرر رقم 
 يتضمن إلغـاء المنح المؤقت

 

 إّن وزير التعميم العالي والبحث العممي
، 2010أكتوبر سنة  07الموافق  1431شواؿ عاـ  28المؤرخ في  236-10بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -
 ،منو 114مادة المعّدؿ والمتّمـ، السيما ال ،المتضمف تنظيـ الصفقات العموميةو 
 ،2014ماي سنة  5 الموافق 1435رجب عاـ  05المؤرخ في  154-14وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -
 ،المتضمف تعييف أعضاء الحكومةو 
 ،2013سنة  يناير 30الموافق  1434ربيع األّوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 ،والبحث العممي العالي الذي يحّدد صالحيات وزير التعميـ
 ،2004ديسمبر سنة  22الموافق  1425ذي القعدة عاـ  10وبمقتضى القرار الوزاري المشترؾ المؤرخ في  - -

، وقائمة اإلقامات الجامعية التابعة ليا ومشتمالتيا والمتضمف إنشاء مديريات الخدمات الجامعية وتحديد مقرىا
 المعدؿ والمتمـ،
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والبحث العممي  لمسيد وزير التعميـ العالي ،2014ديسمبر  31المؤرخ في  570رقـ  وبمقتضى المقرر الوزاري  -
بالشروع في تنفيذ  2و 1والمتضمف الترخيص لمسيدات والسادة مديري الخدمات الجامعية المذكوريف في الممحقيف 

 ،2015ر لمسنة المالية بعنواف ميزانيات التسيي ،2015جانفي  04نفقتي إطعاـ ونقل الطمبة الجامعييف إبتداء مف 
 ،المخصصة ليـ وىذا إلى غاية إتماـ إجراءات إبراـ الصفقات العمومية المعنية والمصادقة عمييا

السّيد المدير الخدمات الجامعية  مفالوارد  ،2014ديسمبر  31المؤرخ في  319وبناًء عمى اإلرساؿ رقـ  -
 .فقاتببومرداس، المتعّمق بطمب ترخيص إلغاء المنح المؤقت لمص

 

 :ما يأتي ّررـــــــــيقـ
 

 28المؤرخ في  236-10)الفقرة السابعة( مف المرسوـ الرئاسي  رقـ  114تطبيًقا ألحكاـ المادة  :ادة األولىــمــال
المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعاله، يمغى المنح المؤقت  ،2010أكتوبر سنة  7الموافق  1431شّواؿ عاـ 

، الحمويات، السمؾ المجمد المتعمقة بالحصص: 03/2014المحدودة رقـ  لصفقات المناقصة الوطنية
 .(04و  03الخبز العادي )الموقعيف و 

 يكّمف مدير الخدمات الجامعية ببومرداس بتطبيق أحكاـ ىذا المقّرر. :02ادة ــمــال
 ينشر ىذا المقّرر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. :03ادة ــمــال

 2015أفريل  19في بالجزائر حرر                                                                           
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                          

 دمحم مباركي األستاذ                                                                          
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يتضمن ،2015أفريل  19مؤّرخ في  177مقّرر رقم 
 01/2014إلغـاء المناقصة الوطنية المحدودة رقم 

 

 إّن وزير التعميم العالي والبحث العممي
، 2010أكتوبر سنة  07الموافق  1431شواؿ عاـ  28المؤرخ في  236-10بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -
 ،منو 114المتضمف تنظيـ الصفقات العمومية؛ المعّدؿ والمتّمـ، السيما المادة و 
، 2014ماي سنة  5 الموافق 1435رجب عاـ  05المؤرخ في  154-14لمرسوـ الرئاسي رقـ وبمقتضى ا -
 ،المتضمف تعييف أعضاء الحكومةو 
 ،2013سنة  يناير 30الموافق  1434ربيع األّوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 ،الذي يحّدد صالحيات وزير التعميـ العاليوالبحث العممي
 ،2004ديسمبر سنة  22الموافق  1425ذي القعدة عاـ  10وبمقتضى القرار الوزاري المشترؾ المؤرخ في  - -

، وقائمة اإلقامات الجامعية التابعة ليا ومشتمالتيا والمتضمف إنشاء مديريات الخدمات الجامعية وتحديد مقرىا
 المعدؿ والمتمـ،

والبحث العممي  ، لمسيد وزير التعميـ العالي2014سمبر دي 31المؤرخ في  570وبمقتضى المقرر الوزاري رقـ  -
بالشروع في تنفيذ  2و 1والمتضمف الترخيص لمسيدات والسادة مديري الخدمات الجامعية المذكوريف في الممحقيف 
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 ،2015بعنواف ميزانيات التسيير لمسنة المالية  ،2015جانفي  04نفقتي إطعاـ ونقل الطمبة الجامعييف إبتداء مف 
 ،مخصصة ليـ وىذا إلى غاية إتماـ إجراءات إبراـ الصفقات العمومية المعنية والمصادقة عميياال
السّيد المدير الخدمات الجامعية  مف، الوارد 2014ديسمبر  31المؤرخ في  319وبناًء عمى اإلرساؿ رقـ  -

 ،01/2014ببومرداس، المتعّمق بطمب ترخيص إلغاء مناقصة وطنية محدودة رقـ 
 

 :ما يأتي ـّررــــــــــيق
 

 28المؤرخ في  236-10)الفقرة السابعة( مف المرسـو الرئاسي رقـ  114تطبيًقا ألحكاـ المادة  :ادة األولىــمــال
، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعاله، تمغى المناقصة 2010أكتوبر سنة  7الموافق  1431شّواؿ عاـ 

الحميب و  المحوـ الحمراء الطازجة )كل المواقع( الحصص:المتعمقة ب 01/2014الوطنية المحدودة رقـ  ،
 .ومشتقاتو )كل المواقع(

 يكّمف مدير الخدمات الجامعية ببومرداس بتطبيق أحكاـ ىذا المقّرر. :02ادة ــمــــال
 ينشر ىذا المقّرر في النشرة الرسمية لوزارة التعميـ العالي والبحث العممي.: 03ادة ــمــــال

 2015أفريل  19في بالجزائر حرر                                                                                       
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                      

 دمحم مباركي األستاذ                                                                                                
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ،2015أفريل  19مؤّرخ في  178مقّرر رقم 
 يتضمن إلغـاء المنح المؤقت

 

 إّن وزير التعميم العالي والبحث العممي
، 2010أكتوبر سنة  07الموافق  1431شواؿ عاـ  28المؤرخ في  236-10بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -
 ،منو 114المعّدؿ والمتّمـ، السيما المادة  ،المتضمف تنظيـ الصفقات العموميةو 
 ،2014ماي سنة  5 الموافق 1435رجب عاـ  05المؤرخ في  154-14وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -
 ،المتضمف تعييف أعضاء الحكومةو 
 ،2013سنة  يناير 30الموافق  1434ربيع األّوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 ،العمميالذي يحّدد صالحيات وزير التعميـ العاليوالبحث 
 ،2004ديسمبر سنة  22الموافق  1425ذي القعدة عاـ  10وبمقتضى القرار الوزاري المشترؾ المؤرخ في  -

، وقائمة اإلقامات الجامعية التابعة ليا ومشتمالتيا والمتضمف إنشاء مديريات الخدمات الجامعية وتحديد مقرىا
 المعدؿ والمتمـ،

والبحث العممي  لمسيد وزير التعميـ العالي ،2014ديسمبر  31في  المؤرخ 570وبمقتضى المقرر الوزاري رقـ  -
بالشروع في تنفيذ  2و 1والمتضمف الترخيص لمسيدات والسادة مديري الخدمات الجامعية المذكوريف في الممحقيف 

 2015 بعنواف ميزانيات التسيير لمسنة المالية ،2015جانفي  04نفقتي إطعاـ ونقل الطمبة الجامعييف إبتداء مف 
 ،المخصصة ليـ وىذا إلى غاية إتماـ إجراءات إبراـ الصفقات العمومية المعنية والمصادقة عمييا
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السّيد المدير الخدمات الجامعية  مف، الوارد 2015جانفي  04، المؤرخ في 01/2015وبناًء عمى اإلرساؿ رقـ  -
 .بعيف الدفمى، المتعّمق بطمب ترخيص إلغاء المنح المؤقت لمصفقات

 

 :ما يأتي ـّررـــــــــــيق
 

 28المؤرخ في  236-10( مف المرسـو الرئاسي  رقـ 07الفقرة السابعة ) 114تطبيًقا ألحكاـ المادة  :ادة األولىــمــال
، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعاله، يمغى المنح المؤقت 2010أكتوبر سنة  7الموافق  1431شّواؿ عاـ 

، :  السمؾ الطازج04الحصة رقـ ػ )المتعمقة ب ،03/2014حدودة رقـ لصفقات المناقصة الوطنية الم
 (.:  الخبز المحسف11الحصة رقـ و  : السمؾ المجمد05الحصة رقـ 

 يكّمف مدير الخدمات الجامعية عيف الدفمة بتطبيق أحكاـ ىذا المقّرر. :02ادة ــمــال
 العالي والبحث العممي. ينشر ىذا المقّرر في النشرة الرسمية لمتعميـ :03ادة ــمــال

 

 2015أفريل  19في بالجزائر حرر                                                                                    
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                  

 دمحم مباركي األستاذ                                                                                  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يتضمن ،2015أفريل  19مؤّرخ في   180مقّرر رقم 
 02/2014إلغـاء المناقصة الوطنية المحدودة رقم 

 

 إّن وزير التعميم العالي والبحث العممي
 ،2010أكتوبر سنة  07الموافق  1431شواؿ عاـ  28المؤرخ في  236-10بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -
 ،منو 114المعّدؿ و المتّمـ، السيما المادة  ،المتضمف تنظيـ الصفقات العموميةو 
 ،2014ماي سنة  5 الموافق 1435رجب عاـ  05المؤرخ في  154-14وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -
 ،المتضمف تعييف أعضاء الحكومةو 
 ،2013سنة  يناير 30الموافق  1434ربيع األّوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 ،والبحث العممي ذي يحّدد صالحيات وزير التعميـ العاليال
 ،2004ديسمبر سنة  22الموافق  1425ذي القعدة عاـ  10وبمقتضى القرار الوزاري المشترؾ المؤرخ في  -

، وقائمة اإلقامات الجامعية التابعة ليا ومشتمالتيا والمتضمف إنشاء مديريات الخدمات الجامعية وتحديد مقرىا
 تمـ،المعدؿ والم

والبحث العممي  لمسيد وزير التعميـ العالي ،2014ديسمبر  31المؤرخ في  570وبمقتضى المقرر الوزاري رقـ  -
بالشروع في تنفيذ  2و 1والمتضمف الترخيص لمسيدات والسادة مديري الخدمات الجامعية المذكوريف في الممحقيف 

 ،2015 بعنواف ميزانيات التسيير لمسنة المالية ،2015 جانفي 04نفقتي إطعاـ ونقل الطمبة الجامعييف إبتداء مف 
 ،المخصصة ليـ وىذا إلى غاية إتماـ إجراءات إبراـ الصفقات العمومية المعنية والمصادقة عمييا

السّيد المدير الخدمات الجامعية  مفالوارد  ،2015جانفي  14المؤرخ في  09/2015وبناًء عمى اإلرساؿ رقـ  -
 .02/2014بطمب ترخيص إلغاء المناقصة الوطنية المحدودة رقـ  بسانيا وىراف، المتعّمق
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 :ـّرر ما يميـــــــقــي
 

 28المؤرخ في  236-10( مف المرسوـ الرئاسي  رقـ 07الفقرة السابعة ) 114تطبيًقا ألحكاـ المادة  ادة األولى:ــمــال
لمذكور أعاله، تمغى المناقصة ، المعّدؿ و المتّمـ، و ا2010أكتوبر سنة  7الموافق  1431شّواؿ عاـ 

، 01المتعمقة بالنقل الحضري وشبو حضري لمطمبة لمحصص رقـ  ،02/2014الوطنية المحدودة  رقـ 
 .05و 04، 03، 02

 يكّمف مدير الخدمات الجامعية بسانيا وىراف بتطبيق أحكاـ ىذا المقّرر.: 02ادة ــمــال
 سمية لوزارة التعميـ العالي و البحث العممي.ينشر ىذا المقّرر في النشرة الر : 03ادة ــمــال

 

 2015أفريل  19في بالجزائر حرر                                                                                   
 ي والبحث العمميوزير التعميم العال                                                                                  

 دمحم مباركي األستاذ                                                                            
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 2015أفريل  19 مؤّرخ في 181 مقّرر رقم
 يتضمن إلغـاء المنح المؤقت لمصفقات

 

 إّن وزير التعميم العالي والبحث العممي
، 2010أكتوبر سنة  07الموافق  1431شواؿ عاـ  28المؤرخ في  236-10بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -
 ،منو 114ؿ والمتّمـ، السيما المادة المعدّ  ،المتضمف تنظيـ الصفقات العموميةو 
 ،2014ماي سنة  5 الموافق 1435رجب عاـ  05المؤرخ في  154-14وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -
 ،المتضمف تعييف أعضاء الحكومةو 
 ،2013سنة  يناير 30الموافق  1434ربيع األّوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 ،والبحث العممي د صالحيات وزير التعميـ العاليالذي يحدّ 
 ،2004ديسمبر سنة  22الموافق  1425ذي القعدة عاـ  10وبمقتضى القرار الوزاري المشترؾ المؤرخ في  -

، وقائمة اإلقامات الجامعية التابعة ليا ومشتمالتيا والمتضمف إنشاء مديريات الخدمات الجامعية وتحديد مقرىا
 المعدؿ والمتمـ،

المتعمقة بالحصص  01/2014ناًء عمى اإلعالف عف المنح المؤقت لصفقات المناقصة الوطنية المحدودة  رقـ وب -
سبتمبر  07بتاريخ  "Le Temps")باتي وكاشير( الصادر بجريدة  05)المحوـ الحمراء الطازجة( ورقـ  01رقـ 

2014، 
السّيد مدير الخدمات الجامعية  مفارد ، الو 2015فيفري  15المؤرخ في  99/2015وبناًء عمى اإلرساؿ رقـ  -

 بسيدي بمعباس، المتعّمق بطمب ترخيص إلغاء المنح المؤقت لمصفقات.
 

 :ـّرر ما يميـــــــقــي
 

المؤرخ في  236-10( مف المرسوـ الرئاسي رقـ 07الفقرة السابعة ) 114تطبيًقا ألحكاـ المادة  :ادة األولىــمــال
، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعاله، يمغى المنح 2010أكتوبر سنة  7الموافق  1431شّواؿ عاـ  28
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المحـو ) 01المتعمقة بالحصص رقـ  ،01/2014المؤقت لصفقات المناقصة الوطنية المحدودة رقـ 
 ،2014سبتمبر  07بتاريخ  " Le Temps" باتي و كاشير( الصادر بجريدة) 05الطازجة( ورقـ  الحمراء

 مدير الخدمات الجامعية بسيدي بمعباس بتطبيق أحكاـ ىذا المقّرر. يكّمف: 02ادة ــمــال
 ينشر ىذا المقّرر في النشرة الرسمية لوزارة التعميـ العالي والبحث العممي.: 03ادة ــمــال

 

 2015ل أفري 19في  بالجزائر حرر                                                                                   
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                    

 دمحم مباركي األستاذ                                                                                           
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 2015أفريل  19مؤّرخ في  182مقّرر رقم 
 يتضمن إلغـاء المنح المؤقت لمصفقة

 

 إّن وزير التعميم العالي والبحث العممي
، 2010أكتوبر سنة  07الموافق  1431شواؿ عاـ  28المؤرخ في  236-10ضى المرسوـ الرئاسي رقـ بمقت -
 ،منو 114المعّدؿ و المتّمـ، السيما المادة  ،المتضمف تنظيـ الصفقات العموميةو 
 ،2014ماي سنة  5 الموافق 1435رجب عاـ  05المؤرخ في  154-14وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -
 ،ييف أعضاء الحكومةالمتضمف تعو 
 ،2013سنة  يناير 30الموافق  1434ربيع األّوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 ،والبحث العممي الذي يحّدد صالحيات وزير التعميـ العالي
، 2004ديسمبر سنة  22الموافق  1425ذي القعدة عاـ  10وبمقتضى القرار الوزاري المشترؾ المؤرخ في  -

، وقائمة اإلقامات الجامعية التابعة ليا ومشتمالتيا والمتضمف إنشاء مديريات الخدمات الجامعية وتحديد مقرىا
 المعدؿ والمتمـ،

المتعمقة بالحصة رقـ  02/2014وبناًء عمى اإلعالف عف المنح المؤقت لصفقة المناقصة الوطنية المحدودة  رقـ  -
" ،2014ديسمبر  13الجميورية" بتاريخ ة الصادر بجريد )لحـ البقر المجمد( 02
 عمى طمب السيد راشدي إبراىيـ المتعمق بالتنازؿ عف صفقة )لحـ البقر المجمد(. وبناءً  -
السّيد مدير الخدمات الجامعية  مفالوارد  ،2015جانفي  04المؤرخ في  05/2015وبناًء عمى اإلرساؿ رقـ  -

 لمؤقت.بغميزاف، المتعّمق بطمب ترخيص إلغاء المنح ا
 

 :ـّرر ما يميـــــــقــي
 

 28المؤرخ في  236-10( مف المرسوـ الرئاسي  رقـ 07الفقرة السابعة ) 114تطبيًقا ألحكاـ المادة  ادة األولى:ــمــال
المعّدؿ و المتّمـ، و المذكور أعاله، يمغى المنح  ،2010أكتوبر سنة  7الموافق  1431شّواؿ عاـ 

لحـ البقر ) 02المتعمقة بالحصة رقـ  02/2014طنية المحدودة رقـ المؤقت لصفقة المناقصة الو 
  .2014ديسمبر  13الجميورية"  بتاريخ الصادر بجريدة " (المجمد

 يكّمف مدير الخدمات الجامعية بغميزاف بتطبيق أحكاـ ىذا المقّرر. :02ادة ــمــال
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 عميـ العالي والبحث العممي.ينشر ىذا المقّرر في النشرة الرسمية لوزارة الت :03ادة ــمــال
 

 2015أفريل  19في  بالجزائر حرر                                                                                   
 مميوزير التعميم العالي والبحث الع                                                                                     

 دمحم مباركي األستاذ                                                                                
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 2015أفريل  19 فيمؤّرخ  183مقّرر رقم 
 يتضمن إلغـاء المنح المؤقت لمصفقة

 

 إّن وزير التعميم العالي والبحث العممي
، 2010أكتوبر سنة  07الموافق  1431شواؿ عاـ  28المؤرخ في  236-10بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -
 ،منو 114ّمـ، السيما المادة المتضمف تنظيـ الصفقات العمومية؛ المعّدؿ و المتو 
 ،2014ماي سنة  5 الموافق 1435رجب عاـ  05المؤرخ في  154-14وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -
 ،المتضمف تعييف أعضاء الحكومةو 
 ،2013سنة  يناير 30الموافق  1434ربيع األّوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 ،والبحث العممي ت وزير التعميـ العاليالذي يحّدد صالحيا
 ،2004ديسمبر سنة  22الموافق  1425ذي القعدة عاـ  10وبمقتضى القرار الوزاري المشترؾ المؤرخ في  - -

، وقائمة اإلقامات الجامعية التابعة ليا ومشتمالتيا والمتضمف إنشاء مديريات الخدمات الجامعية وتحديد مقرىا
 المعدؿ والمتمـ،

المتعمقة بالحراسة  ،01/2015مى اإلعالف عف المنح المؤقت لصفقة المناقصة الوطنية المحدودة رقـ وبناًء ع -
 ،2014ديسمبر  20" بتاريخ Compétitionواألمف لإلقامة الجامعية قدواري شريفة قورصو بومرداس الصادر بجريدة "

ف تعميق ممارسة نشاطات الحراسة ونقل لوزارة الداخمية والمتضم، 2014نوفمبر  20وبمقتضى القرار المؤرخ في  -
 ،األمواؿ والمواد الحساسة مف قبل الشركة المسماة ـ.ش.و.ـ.ـ/ قاردي لمحراسة

السّيد المدير العاـ لديواف الوطني  مف، الوارد 2015فيفري  18المؤرخ في  ،513/2015وبناًء عمى اإلرساؿ رقـ  -
 .نح المؤقتلمخدمات الجامعية، المتعّمق بطمب ترخيص إلغاء الم

 

 :ـّرر ما يميـــــــقــي
 

 28المؤرخ في  236-10( مف المرسوـ الرئاسي  رقـ 07الفقرة السابعة ) 114تطبيًقا ألحكاـ المادة : ادة األولىــمــال
، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعاله، يمغى المنح المؤقت 2010أكتوبر سنة  7الموافق  1431شّواؿ عاـ 

المتعمقة بالحراسة واألمف لإلقامة الجامعية قدواري  ،01/2015لوطنية المحدودة رقـ لصفقة المناقصة ا
 ،2014ديسمبر  20" بتاريخ Compétitionشريفة قورصو بومرداس الصادر بجريدة "

 تكّمف مديرة اإلقامة الجامعية قدواري شريفة قورصو ببومرداس بتطبيق أحكاـ ىذا المقّرر.: 02ادة ــمــال
 ينشر ىذا المقّرر في النشرة الرسمية لوزارة التعميـ العالي والبحث العممي.: 03ة ادــمــال

 

 2015أفريل  19في بالجزائر حرر                                                                                          
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                         

 دمحم مباركي األستاذ                                                                                           
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 2015أفريل  19مؤّرخ في  184مقّرر مقّرر رقم 
 يتضمن إلغـاء المنح المؤقت لمصفقات

 

 ّن وزير التعميم العالي والبحث العمميإ
، 2010أكتوبر سنة  07الموافق  1431شواؿ عاـ  28المؤرخ في  236-10بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -
 ،منو 114المتضمف تنظيـ الصفقات العمومية؛ المعّدؿ والمتّمـ، السيما المادة و 
 ،2014ماي سنة  5 الموافق 1435رجب عاـ  05المؤرخ في  154-14وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -
 ،المتضمف تعييف أعضاء الحكومةو 
 ،2013سنة  يناير 30الموافق  1434ربيع األّوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 ،الذي يحّدد صالحيات وزير التعميـ العاليوالبحث العممي
 ،2004ديسمبر سنة  22الموافق  1425لقعدة عاـ ذي ا 10وبمقتضى القرار الوزاري المشترؾ المؤرخ في  -

، وقائمة اإلقامات الجامعية التابعة ليا ومشتمالتيا والمتضمف إنشاء مديريات الخدمات الجامعية وتحديد مقرىا
 المعدؿ والمتمـ،

 والبحث العممي لمسيد وزير التعميـ العالي 2014ديسمبر  31المؤرخ في  570وبمقتضى المقرر الوزاري رقـ  -
بالشروع في تنفيذ  2و 1والمتضمف الترخيص لمسيدات والسادة مديري الخدمات الجامعية المذكوريف في الممحقيف 

 2015بعنواف ميزانيات التسيير لمسنة المالية  2015جانفي  04نفقتي إطعاـ ونقل الطمبة الجامعييف إبتداء مف 
 ،العمومية المعنية والمصادقة عميياالمخصصة ليـ وىذا إلى غاية إتماـ إجراءات إبراـ الصفقات 

المتعمقة بالحصص  02/2014وبناًء عمى اإلعالف عف المنح المؤقت لصفقات المناقصة الوطنية المحدودة رقـ  -
 ،2014ديسمبر  25" و"الشاىد"  بتاريخ L’Echod’Algérieالصادر بجريدتي  " 7و 5، 4، 3، 1رقـ 
 ،ق بالتنازؿ عف صفقات نقل الطمبةالمتعم وبناء عمى طمب ش ذ ـ ـ مشوار الخير -
السّيد مدير الخدمات الجامعية  مف، الوارد 2014ديسمبر  30المؤرخ في  266/2014وبناًء عمى اإلرساؿ رقـ  - ،

 ببميدة العفروف، المتعّمق بطمب ترخيص إلغاء المنح المؤقت لمصفقات.
 

 :ـّرر ما يميـــــــقــي
 

المؤرخ في  236-10( مف المرسوـ الرئاسي  رقـ 07الفقرة السابعة ) 114مادة تطبيًقا ألحكاـ ال ادة األولى:ــمــال -
، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعاله، يمغى المنح 2010أكتوبر سنة  7الموافق  1431شّواؿ عاـ  28

 7و 5، 4، 3، 1المتعمقة بالحصص رقـ  02/2014المؤقت لصفقات المناقصة الوطنية المحدودة رقـ 
 ،2014ديسمبر  25" و"الشاىد"  بتاريخ L’Echo d’Algérie يدتي "الصادر بجر 

 يكّمف مدير الخدمات الجامعية ببميدة العفروف بتطبيق أحكاـ ىذا المقّرر. :02ادة ــمــال
 ينشر ىذا المقّرر في النشرة الرسمية لوزارة التعميـ العالي والبحث العممي. :03ادة ــمــال

 

 2015أفريل  19في بالجزائر حرر                                                                                        
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                       

 األستاذ دمحم مباركي                                                                                        
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 2015أفريل  19مؤّرخ في  185مقّرر رقم 
 يتضمن إلغـاء المنح المؤقت لمصفقة

 

 إّن وزير التعميم العالي والبحث العممي
 ،2010ة أكتوبر سن 07الموافق  1431شواؿ عاـ  28المؤرخ في  236-10بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -
 ،منو 114المتضمف تنظيـ الصفقات العمومية؛ المعّدؿ والمتّمـ، السيما المادة و 
 ،2014ماي سنة  5 الموافق 1435رجب عاـ  05المؤرخ في  154-14وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -
 ،المتضمف تعييف أعضاء الحكومةو 
 ،2013سنة  يناير 30الموافق  1434عاـ  ربيع األّوؿ 18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 ،الذي يحّدد صالحيات وزير التعميـ العاليوالبحث العممي
 ،2004ديسمبر سنة  22الموافق  1425ذي القعدة عاـ  10وبمقتضى القرار الوزاري المشترؾ المؤرخ في  - -

، معية التابعة ليا ومشتمالتياوقائمة اإلقامات الجا والمتضمف إنشاء مديريات الخدمات الجامعية وتحديد مقرىا
 المعدؿ والمتمـ،

، المتعمقة بالحصة رقـ  03/2014وبناًء عمى اإلعالف عف المنح المؤقت لصفقة المناقصة الوطنية المحدودة رقـ  -
( الصادر بجريدتي 03الجية الغربية لإلقامة الجامعية أوالد فارس -)الباب الرئيسي لمقطب الجامعي أوالد فارس 10

 ،2014أكتوبر  16"  بتاريخ LaCitéارالسياسي" و""المشو 
المتعمق بتنازلو عف صفقة النقل الحصة رقـ  ،2015جانفي  18وبناء عمى طمب السيد مادي عالوة المؤرخ في  -
 .2015الممنوحة لو بعنواف السنة المالية  10
مدير الخدمات الجامعية  السّيد مف، الوارد 2015جانفي  27المؤرخ في  ،13/2015وبناًء عمى اإلرساؿ رقـ  -

 بالشمف، المتعّمق بطمب ترخيص إلغاء المنح المؤقت.
 

 :ـّرر ما يميـــــــقــي
 

 28المؤرخ في  236-10( مف المرسوـ الرئاسي  رقـ 07الفقرة السابعة ) 114تطبيًقا ألحكاـ المادة  ادة األولى:ــمــال
والمتّمـ، والمذكور أعاله، يمغى المنح المؤقت ، المعّدؿ 2010أكتوبر سنة  7الموافق  1431شّواؿ عاـ 

)الباب الرئيسي لمقطب  10المتعمقة بالحصة رقـ  ،03/2014لصفقة المناقصة الوطنية المحدودة رقـ 
( الصادر بجريدتي "المشوار 03الجية الغربية لإلقامة الجامعية أوالد فارس  -الجامعي أوالد فارس

 ،2014وبر أكت 16" بتاريخ LaCitéالسياسي"  و"
 يكّمف مدير الخدمات الجامعية بالشمف بتطبيق أحكاـ ىذا المقّرر. :02ادة ــمــال
 .ينشر ىذا المقّرر في النشرة الرسمية لوزارة التعميـ العالي والبحث العممي :03ادة ــمــال
 

 2015أفريل  19في بالجزائر حرر                                                                                        
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                       

 مباركي األستاذ دمحم                                                                                        
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  2015أفريل  19مؤّرخ في  186رقم مقّرر
 03/2014يتضمن إلغـاء المناقصة الوطنية المحدودة رقم 

 

 إّن وزير التعميم العالي والبحث العممي
، 2010أكتوبر سنة  07الموافق  1431شواؿ عاـ  28المؤرخ في  236-10بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -
 منو؛ 114؛ المعّدؿ و المتّمـ، السيما المادة المتضمف تنظيـ الصفقات العموميةو 
 ،2014ماي سنة  5 الموافق 1435رجب عاـ  05المؤرخ في  154-14وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -
 ،المتضمف تعييف أعضاء الحكومةو 
 ،2013سنة  يناير 30الموافق  1434ربيع األّوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 ،لذي يحّدد صالحيات وزير التعميـ العاليوالبحث العمميا
 ،2004ديسمبر سنة  22الموافق  1425ذي القعدة عاـ  10وبمقتضى القرار الوزاري المشترؾ المؤرخ في  -

، وقائمة اإلقامات الجامعية التابعة ليا ومشتمالتيا والمتضمف إنشاء مديريات الخدمات الجامعية وتحديد مقرىا
 تمـ،المعدؿ والم

والبحث العممي  لمسيد وزير التعميـ العالي ،2014ديسمبر  31المؤرخ في  570وبمقتضى المقرر الوزاري رقـ  -
بالشروع في تنفيذ  2و 1والمتضمف الترخيص لمسيدات والسادة مديري الخدمات الجامعية المذكوريف في الممحقيف 

 ،2015بعنواف ميزانيات التسيير لمسنة المالية  ،2015جانفي  04نفقتي إطعاـ ونقل الطمبة الجامعييف إبتداء مف 
 ،المخصصة ليـ وىذا إلى غاية إتماـ إجراءات إبراـ الصفقات العمومية المعنية والمصادقة عمييا

السّيد المدير الخدمات الجامعية  مفالوارد  ،2015فيفري  17، المؤرخ في 59/2015وبناًء عمى اإلرساؿ رقـ  -
 الترخيص بالشروع في تنفيذ نفقتي اإلطعاـ.ببشار، المتعّمق بطمب 

 

 :ـّرر ما يميـــــــقــي
 

 28المؤرخ في  236-10مف المرسوـ الرئاسي  رقـ  (07)الفقرة السابعة  114تطبيًقا ألحكاـ المادة  ادة األولى:ــمــال
ى المناقصة المعّدؿ و المتّمـ، و المذكور أعاله، تمغ ،2010أكتوبر سنة  7الموافق  1431شّواؿ عاـ 

 المتعمقة بالحصص: 03/2014الوطنية المحدودة   رقـ 
 ،المحـو الحمراء المجمدة 01الحصة رقـ  -
 ،04البيض الطازج الموقع رقـ  03الحصة رقـ  -
 ،04و 03الحميب و مشتقاتو الموقع  06الحصة رقـ  -
 ،الخبز العادي 07الحصة رقـ  -
 .الحمويات المتنوعة 08الحصة رقـ  -

 يكّمف مدير الخدمات الجامعية ببشار بتطبيق أحكاـ ىذا المقّرر.: 02ادة ــمــال
 ينشر ىذا المقّرر في النشرة الرسمية لوزارة التعميـ العالي والبحث العممي. :03ادة ــمــال

 

 2015ريل أف 19في بالجزائر حرر                                                                                        
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                       

 األستاذ دمحم مباركي                                                                                        
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 2015أفريل  19خ في مؤرّ  187مقّرر رقم 
 04/2014يتضمن إلغـاء المناقصة الوطنية المحدودة رقم 

 

 إّن وزير التعميم العالي والبحث العممي
، 2010أكتوبر سنة  07الموافق  1431شواؿ عاـ  28المؤرخ في  236-10بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -
 ،منو 114المادة  لمتّمـ، السيمااالمعّدؿ و  ،المتضمف تنظيـ الصفقات العموميةو 
 ،2014ماي سنة  5 الموافق 1435رجب عاـ  05المؤرخ في  154-14وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -
 ،المتضمف تعييف أعضاء الحكومةو 
 ،2013سنة  يناير 30الموافق  1434ربيع األّوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 ،ميـ العاليوالبحث العمميالذي يحّدد صالحيات وزير التع
، 2004ديسمبر سنة  22الموافق  1425ذي القعدة عاـ  10وبمقتضى القرار الوزاري المشترؾ المؤرخ في  -

، وقائمة اإلقامات الجامعية التابعة ليا ومشتمالتيا والمتضمف إنشاء مديريات الخدمات الجامعية وتحديد مقرىا
 المعدؿ والمتمـ،

والبحث العممي  لمسيد وزير التعميـ العالي 2014ديسمبر  31المؤرخ في  570رقـ  وبمقتضى المقرر الوزاري  -
بالشروع في تنفيذ  2و 1والمتضمف الترخيص لمسيدات والسادة مديري الخدمات الجامعية المذكوريف في الممحقيف 

،، 2015لمسنة المالية  بعنواف ميزانيات التسيير 2015جانفي  04نفقتي إطعاـ ونقل الطمبة الجامعييف إبتداء مف 
 ،المخصصة ليـ وىذا إلى غاية إتماـ إجراءات إبراـ الصفقات العمومية المعنية والمصادقة عمييا

، 18الصادر بجريدتي "كواليس" بتاريخ  04/2014 وبناًء عمى اإلعالف عف المناقصة الوطنية المحدودة رقـ -
، ،2014ديسمبر  02" بتاريخ L’indexو"  2014نوفمبر 

السّيد مدير الخدمات الجامعية  مف، الوارد 2014ديسمبر  31المؤرخ في  ،231/2014اًء عمى اإلرساؿ رقـ و بن -
 .04/2014بسطيف، المتعّمق بطمب ترخيص إلغاء المناقصة الوطنية المحدودة رقـ 

 

 :ـّرر ما يميـــــــقــي
 

 28المؤرخ في  236-10مف المرسوـ الرئاسي  رقـ  (07)الفقرة السابعة  114تطبيًقا ألحكاـ المادة  ادة األولى:ــمــال
، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعاله، تمغى المناقصة 2010أكتوبر سنة  7الموافق  1431شّواؿ عاـ 

)الخضر والفواكو( الصادرة بجريدتي  05المتعمقة بالحصة رقـ  04/2014الوطنية المحدودة رقـ 
، ،2014ديسمبر  02" بتاريخ L’indexو"  2014نوفمبر  18"كواليس" بتاريخ 

 يكّمف مدير الخدمات الجامعية بسطيف بتطبيق أحكاـ ىذا المقّرر.: 02ادة ــمــال
 ينشر ىذا المقّرر في النشرة الرسمية لوزارة التعميـ العالي والبحث العممي.: 03ادة ــمــال
 

 2015أفريل  19في  بالجزائر حرر                                                                                          
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                         

 دمحم مباركياألستاذ                                                                                        
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 2015أفريل  19مؤّرخ في  188مقّرر رقم 
 يتضمن إلغـاء المنح المؤقت لصفقات

 

 إّن وزير التعميم العالي والبحث العممي
القانوف والمتضمف  1984أفريل سنة  14 الموافق 1404رجب  14المؤرخ في  84-84بمقتضى المرسوـ رقـ  - ،

 ،ة المتعددة التقنياتالوطنياالساسي لممدرسة 
 ،2010أكتوبر سنة  07الموافق  1431شواؿ عاـ  28المؤرخ في  236-10بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ و  -
 ،منو 114المعّدؿ والمتّمـ، السيما المادة ،المتضمف تنظيـ الصفقات العموميةو 
،  ،2014اي سنة م 5 الموافق 1435رجب عاـ  05المؤرخ في  154-14وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 ،المتضمف تعييف أعضاء الحكومة
والمتضمف  ،2008سنة  يوليو 14 الموافق 1429رجب  11المؤرخ في  215-08التنفيذي رقـ  بمقتضى المرسوـو  -

 إلى مدرسة خارج الجامعة، الوطنية المتعددة التقنياتتحويل المدرسة 
 ،2013سنة  يناير 30الموافق  1434ألّوؿ عاـ ربيع ا 18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 ،والبحث العممي الذي يحّدد صالحيات وزير التعميـ العالي
، المتعمقة بإقتناء 02/2013وبناًء عمى اإلعالف عف المنح المؤقت لصفقات المناقصة الوطنية المفتوحة رقـ  -

" بتاريخ Horizonعددة التقنيات الصادر بجريدتي "تجييزات لقسـ اليندسة المدنية والري لفائدة المدرسة الوطنية المت
 ،2014جويمية  23و"األحرار" بتاريخ  ،2014جويمية  21
السّيد مدير المدرسة الوطنية  مف، الوارد 2015جانفي  20المؤرخ في  ،15/2015 وبناًء عمى اإلرساؿ رقـ -

 المتعددة التقنيات، المتعّمق بطمب ترخيص إلغاء المنح المؤقت لصفقات.
 

 :ـّرر ما يميـــــــقــي
 

 28المؤرخ في  236-10( مف المرسوـ الرئاسي  رقـ 07الفقرة السابعة ) 114تطبيًقا ألحكاـ المادة  :ادة األولىــمــال
، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعاله، يمغى المنح المؤقت 2010أكتوبر سنة  7الموافق  1431شّواؿ عاـ 

المتعمقة بإقتناء تجييزات لقسـ اليندسة المدنية  02/2013مفتوحة رقـ لصفقات المناقصة الوطنية ال ،
جويمية  21" بتاريخ Horizonوالري لفائدة المدرسة الوطنية المتعددة التقنيات الصادر بجريدتي "

وىذا بسبب عدـ إحتراـ أحكاـ قانوف الصفقات العمومية ، 2014جويمية  23و"األحرار" بتاريخ  ،2014
 ،حكاـ دفتر الشروط()بما فييا أ

 يكّمف مدير المدرسة الوطنية المتعددة التقنيات بتطبيق أحكاـ ىذا المقّرر. :02ادة ــمــال
 ينشر ىذا المقّرر في النشرة الرسمية لوزارة التعميـ العالي والبحث العممي.: 03ادة ــمــال
 

 2015أفريل  19حرر بالجزائر في 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 دمحم مباركياألستاذ 
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 راراتـــقـــلا
 

يعيف السيد ميراف عاشور في رتبة مدير بحث بمركز تنمية  ،2015مارس  18المؤرخ في  110بقرار رقـ  -
 الطاقات المتجددة.

عبد القادر بصفة رئيس قسـ األجيزة  ، تنيى مياـ السيد العمراني2015مارس  18المؤرخ في  137بقرار رقـ  -
 وتوصيف أجيزة نصف النواقل لمركز البحث في تكنولوجيا نصف النواقل لمطاقوية. نجاز العممية إل

يعيف السيد مزياني سمير بصفة رئيس قسـ األجيزة العممية  ،2015مارس  18المؤرخ في  138بقرار رقـ  -
 ث في تكنولوجيا نصف النواقل لمطاقوية.وتوصيف أجيزة نصف النواقل لمركز البح نجاز إل

، تنيى مياـ السيد خرشوش بوجناف بصفة رئيس قسـ العالقات 2015أفريل  01المؤرخ في  144بقرار رقـ  -
 .2015فبراير سنة  09الدولية واالتصاؿ واإلعالـ لموكالة الموضوعاتية لمبحث في عمـو الصحة ابتداء مف 

، يعيف السيد مومف عيسى بصفة أميف عاـ لمركز تنمية الطاقات 2015 أفريل 30المؤرخ في  185بقرار رقـ  -
 المتجددة.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 رراتـــــــقــالم

د ىواري أحمد بصفة رئيسة لجنة الصفقات لمديرية ، يعيف السي2015مارس  12مؤرخ في  134 بمقرر رقـ -
 الخدمات الجامعية بمستغانـ.

والكوف، بالنيابة، بجامعة  ، تنيى مياـ عميد كمية عموـ األرض2015 مارس 19مؤرخ في  135 بمقرر رقـ -
 ، التي يمارسيا السيد منصور حميدي.2وىراف

عيسى بصفة عميد كمية عموـ األرض والكوف، يعيف السيد صافا  ،2015مارس  18مؤرخ في  136 بمقرر رقـ -
 .2وىرافبالنيابة، بجامعة 

، 2وىرافتنيى مياـ عميد كمية الحقوؽ والعمـو السياسية، بجامعة  ،2015مارس  18مؤرخ في  137بمقرر  -
 التي يمارسيا السيد بشير يمس شاوش.

صفة عميد كمية الحقوؽ يعيف السيد بوسماحة نصر الديف ب ،2015مارس  18مؤرخ في  138 بمقرر رقـ -
 .2وىرافوالعمـو السياسية، بالنيابة، بجامعة 

يعيف السيد بف يحي يحي بصفة نائب مدير، مكمف بالتكويف العالي في  ،2015مارس  18مؤرخ  139بمقرر  -
الطور الثالث والتأىيل الجامعي والبحث العممي، وكذا التكويف العالي فيما بعد التدرج، بالنيابة، لجامعة 

 ادية.غر 
يعيف السيد بمعور سميماف بصفة عميد كمية العموـ االقتصادية  ،2015مارس  18مؤرخ في  140بمقرر رقـ  -

 والتجارية وعمـو التسيير،بالنيابة، لجامعة غرداية.
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يعيف السيد سرقمة عاشور بصفة عميد كمية اآلداب والمغات،  ،2015مارس  13مؤرخ في  141 بمقرر رقـ -
 .ردايةبالنيابة، لجامعة غ

يعيف السيد بوسميـ  صالح بف دمحم  بصفة عميد كمية العمـو  ،2015مارس  13مؤرخ في  142بمقرر رقـ  -
 .لجامعة غرداية االجتماعية واإلنسانية، بالنيابة،

بوعرعور كماؿ بصفة عميد كمية العمـو والتكنولوجيا،  يعيف السيد ،2015مارس  13مؤرخ في  143 بمقرر رقـ -
 .عة غردايةبالنيابة، لجام

يعيف السيد بف شيرة شوؿ بصفتو عميد كمية الحقوؽ والعمـو  ،2015مارس  13مؤرخ في  144بمقرر رقـ  -
 .السياسية، بالنيابة، لجامعة غرادية

أرضية تقنية إنجاز يعيف السيد اومدور رابح رئيسا لمشروع  ،2015مارس  13مؤرخ في  145بمقرر رقـ  -
 والمسجل بعنواف جامعة قالمة.الكيمائية -لمتحاليل الفيزيائية

أرضية تقنية إنجاز يعيف السيد مصمودي عمي رئيسا لمشروع  ،2015مارس  13مؤرخ في  146بمقرر رقـ  -
 الكيمائية والمسجل بعنواف جامعة بسكرة.-لمتحاليل الفزيائية

أرضية تقنية  إنجازيعيف السيد عبد المميؾ بشير رئيسا لمشروع  ،2015مارس  18مؤرخ في  147بمقرر رقـ  -
 لمحساب المكثف بجامعة والمسجل بعنواف جامعة بسكرة.

بصفتو رئيس مشروع المدرسة العميا  يعيف السيد بشكي لزىر، ،2015مارس  18مؤرخ في  1-12بمقرر رقـ  -
 .ةملألساتذة بورق

عميا يعيف السيد والي دىيمي، بصفتو رئيس مشروع المدرسة ال ،2015مارس  18مؤرخ في  1-13بمقرر رقـ  -
 .لألساتذة بالمسيمة

، تعيف السيدة مقيدش دليمة زوجة مجكواح بصفتيا مفتشة، بالنيابة، 2015أفريل  05مؤرخ في  157بمقرر رقـ  -
 بالمفتشية العامة لمبيدوغوجيا، في وزارة التعميـ العالي والبحث العممي.

مقراني بصفتيا مفتشة، بالنيابة ، تعيف السيدة  خرشي فطوـ أرممة 2015أفريل  05مؤرخ في  158بمقرر رقـ  -
 بالمفتشية العامة لمبيدغوجيا، في وزارة التعميـ العالي والبحث العممي.

، يكمف السيد بوطرفاية أحمد مدير جامعة ورقمة، بتسيير شؤوف 2015أفريل  08مؤرخ في  159بمقرر رقـ  -
 المركز الجامعي باليزي، مؤقتا، الى غاية تعييف مدير جديد لممركز.

، يمنح لمسيد بوطرفاية أحمد بصفتو 2015أفريل  08متضمف تفويض باإلمضاء مؤرخ في  160رر رقـ بمق -
تفويض باالمضاء باسـ وزير التعميـ العالي والبحث  مكمفا بتسيير شؤوف مديرية المركز الجامعي بػاليزي،

 العممي كأمر بالصرؼ.
دمحم يزيد بصفتو رئيس لجنة الصفقات لمديرية  ، يعيف السيد مخموفي2015أفريل  15مؤرخ في  161بمقرر رقـ  -

 الخدمات الجامعية باتنة بوعقاؿ.
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، يعيف السيد بوكروح اسماعيل بصفتو رئيس لجنة الصفقات لمديرية 2015أفريل  15مؤرخ في  162بمقرر رقـ  -
 الخدمات الجامعية بميمة.

ندي  عميد كمية العموـ والتكنولوجيا، ، تنيى مياـ  السيد فاطمي الو 2015أفريل  26مؤرخ في  200بمقرر رقـ  -
 بجامعة قالمة.

، يعيف السيد قنفود دمحم بصفتو عميد كمية العموـ والتكنولوجيا، 2015أفريل  26مؤرخ في  201بمقرر رقـ  -
 بالنيابة، بجامعة قالمة.

يف العالي ، يعيف السيد مغاشو مراد بصفتو نائب مدير مكمف بالتكو 2015أفريل  26مؤرخ في  203بمقرر رقـ  -
في الطور الثالث والتأىيل الجامعي والبحث العممي، وكذا التكويف فيما بعد التدرج، بالنيابة، لجامعة سيدي 

 بمعباس.
يعيف السيد حمادة يوسف بصفتو رئيس لجنة الصفقات لمديرية  ،2015أفريل  26مؤرخ في  204بمقرر رقـ  -

 الخدمات الجامعية بخنشمة.
عميد كمية العموـ والتكنولجيا،  تنيى مياـ السيد بوبترة جماؿ ،2015أفريل  28مؤرخ في  206بمقرر رقـ  -

 بجامعة برج بوعريريج.
، يعيف السيد كساؿ عبد الحميـ بصفة عميد كمية العمـو والتكنولوجيا، 2015أفريل  28مؤرخ في  207بمقرر رقـ  -

 بالنيابة، بجامعة برج بوعريريج.
، ينيى مياـ السيد بوطرفاية أحمد  بصفتو مدير جامعة ورقمة، 2015أفريل  28مؤرخ في  208بمقرر رقـ  -

 مكمف بتسيير شؤوف المركز الجامعي باليزي،
، يعيف السيد سويسي ىواري بصفة مدير لممركز الجامعي، باليزي، 2015أفريل  28مؤرخ في  209بمقرر رقـ  -

 بالنيابة.
سي ىواري  بصفة مدير لممركز الجامعي باليزي، يمنح لمسيد سوي ،2015أفريل  28مؤرخ في  210بمقرر رقـ  -

 .بالنيابة
 


