
 
                                                                            

   

        

                
                                                

 
 

 

 
 

 الجزائر العاصمة -بن عكنون  -طريق دودو مختار      11 

 14-80-23-23 (0) 213+ أو66-80-23-23 (0) 213+  الهاتف:
 

 https://www.mesrs.dz الموقع اإللكتروني: 
 

 webmaster@mesrs.dzالبريد االلكتروني: 

 

 
 

 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  5102 ( جـوان -ماي)الثالث الجزء -السداسي األول النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الديمقراطية الجمهورية الجزائرية

 الشعبية 

République Algérienne Démocratique 

et Populaire 

 والبحث  وزارة التعليم العالـي
 العلمــي

Ministère de l’Enseignement Supérieur 

et de la Recherche Scientifique  

 مديرية الدراسات القانونية
 واألرشيـف

Direction des Etudes Juridiques                  

et des Archives 

 المديرية الفرعية لألرشيـف
 والوثائق 

Sous Direction des Archives 

et de la Documentation 



   5102 الثانيالثالثي                              النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي                            5102 جـوان( -الجزء الثالث )ماي-السداسي األولالنشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي                          2

 

 فـــــــيــــــــــرســـــــال
l- 08 .............................. النصوص الصادرة في الجريدة الرسمية لمجميورية الجزائرية 

 
 
 

ll- القرارات الوزارية المشتركة   
عام  ذي الحجة 3، يتضمن تعديل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 2015جوان  28قرار وزاري مشترك مؤرخ في  -

، والمتضمن إنشاء المجنة القطاعية لممارسة الوصاية التربوية عمى مؤسسات 2008الموافق أول ديسمبر سنة  1429
 12 ............................ تنظيميا وعمميا التكوين العالي التابعة لوزارة البريد وتكنولوجيات االعالم واالتصال، تشكيميا،

 
 
 
 
 
 
 
 

 

lll- الــــــــــــــقـــــــــــــرارات 
 15  .............. لدى جامعة الوادي  يتضمن تجديد تشكيمة لجنة الخدمات االجتماعية ،2015ماي  11قرار مؤرخ في  -
 16  ................. لدى جامعة بشار يتضمن تجديد تشكيمة لجنة الخدمات االجتماعية ،2015ماي  14قرار مؤرخ في  -
 17  ............... لدى جامعة الشمف يتضمن تجديد تشكيمة لجنة الخدمات االجتماعية ،2015ماي  14مؤرخ في قرار  -
 18  .............. لدى جامعة سكيكدة يتضمن تجديد تشكيمة لجنة الخدمات االجتماعية ،2015ماي  14قرار مؤرخ في  -
 19  ................ لدى جامعة تبسة  يتضمن تجديد تشكيمة لجنة الخدمات االجتماعية ،2015ماي  14قرار مؤرخ في  -
ــة ،2015مــاي  14قــرار مــؤرخ فــي  - ــة الخــدمات االجتماعي ــة  يتضــمن تجديــد تشــكيمة لجن ــة الخــدمات الجامعي ــدى مديري ل

 21 .............................................................................................................. سكيكدة
يتضمن تجديد تشكيمة لجنة الخدمات االجتماعية لدى مديرية الخدمات الجامعية  ،2015ماي  14قرار مؤرخ في  -

 22 ............................................................................................................ بومرداس
 23  ....لدى مديرية الخدمات الجامعية بومرداس  يتضمن حل لجنة الخدمات االجتماعية ،2015ماي  14قرار مؤرخ في  -
لدى المدرسة الوطنية العميا في  جنة الخدمات االجتماعيةيتضمن إنشاء وتشكيل ل ،2015ماي  14قرار مؤرخ في  -

 24 .....................................................................................البيوتكنولوجيا "قسنطينة".........
، والمتضمن إنشاء 2014ماي  15المؤرخ في  359يتمم القرار رقم  ،2015ماي  14مؤرخ  في 186رقم  قـــرار -

 25 ..............................................األقسام المكونة لكمية التكنولوجيا لدى جامعة سيدي بمعباس ............
سة الكيربائية لدى جامعة ، يتضمن إنشاء األقسام المكونة لكمية اليند2015ماي  14مؤرخ  في   187رقم  قـــرار -

 26 ...................................................................................................سيدي بمعباس ....
، يحـدد القائمة االسمية ألعضـاءالمجمس العممي لمعيد العموم الفالحية 2015ماي  14مـؤرخ في  188رقم  قـرار -

 27 ............................................................. جامعة دمحم الشريف مساعدية بسوق أىراسوالبيطرية ب
، يحـدد القائمة االسمية ألعضـاء المجمس العممي لمعيد عموم وتقنيات 2015ماي  14مـؤرخ في  189رقم  قـرار -

 28 ......................................بسوق أىراس ... النشاطات البدنية والرياضية  بجامعة دمحم الشريف مساعدية
، يحـدد القائمة االسمية ألعضـاء المجمس العممي لكمية اآلداب والمغات بجامعة 2015ماي  14مـؤرخ في  190رقم  قـرار -

 29 ....................................................................... دمحم الشريف مساعدية بسوق أىراس
، يحـدد القائمة االسمية ألعضـاء المجنة العممية لقسم المغة واألدب العربي 2015ماي  14مـؤرخ في  191رقم  قـرار -

 31 .................................................. لكمية اآلداب والمغات بجامعة دمحم الشريف مساعدية بسوق أىراس
، يحـدد القائمة االسمية ألعضـاء المجمس العممي لكمية عموم الطبيعة والحياة 2015ماي  14مـؤرخ في  192رقم  رارقـ -

 32 ......................................................................بجامعة دمحم الشريف مساعدية بسوق أىراس..



   5102 الثانيالثالثي                              النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي                            5102 جـوان( -الجزء الثالث )ماي-السداسي األولالنشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي                          3

 

، يحـدد القائمة االسمية ألعضـاء المجنة العممية لقسم البيولوجيا لكمية عموم  2015ماي  14مـؤرخ في  193رقم  قـرار -
 33 .............................................الطبيعة والحياة بجامعة دمحم الشريف مساعدية بسوق أىراس ....

سمية ألعضـاء المجمس العممي لكمية العموم االقتصادية، يحـدد القائمة اال ،2015ماي  14مـؤرخ في  194رقم  قـرار -
 34 ............................................... التجارية وعموم التسيير بجامعة دمحم الشريف مساعدية بسوق أىراس

التسيير لكمية  يحـدد القائمة االسمية ألعضـاء المجنة العممية لقسم عموم ،2015ماي  14مـؤرخ في  195رقم  قـرار -
 36  .......................... العموم االقتصادية ، التجارية وعموم التسيير بجامعة دمحم الشريف مساعدية بسوق أىراس

يحـدد القائمة االسمية ألعضـاء المجنة العممية لقسم البيوكيمياء  ،2015ماي  14مـؤرخ في  196رقم  قـرار -
 37 ............................ البيولوجية والعموم الفالحية بجامعة مولود معمري بتيزي وزووالميكروبيولوجيا لكمية العموم 

يحـدد القائـمة اإلسمية ألعضـاءالمجنة العممية لقسـم المغة االنجميزية لكميـة   ،2015ماي  14مـؤرخ في  197رقم  قــرار -
 38 .................................................................................... اآلداب والمغات بجامعة تيـزي وزو

يحدد القائمة االسمية ألعضاء لمجنة  العممية لقسم العموم االجتماعية لكمّية  ،2015ماي  14مؤرخ في  198رقم  قرار -
 39 ........................................................ العموم اإلنسانية واالجتماعّية بجامعة مولود معمري بتيزي وزو

 40 ........................................... يتضمن تخصيص حافالت نقـل ،2015مـاي  13مؤرخ في  199رقم  قـرار -
 42 .............. 1قسنطينة ، يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة امعة2015ماي  14مؤرخ في  200رقم  قرار -
، الذي يحدد القائمة اإلسمية 2015فيفري  3المؤرخ في  40يعدل القرار رقم  ،2015ماي  14مؤرخ في  201رقم  قرار -

 44 ...........................ألعضاء مجمس إدارة مركز تنمية التكنولوجيات المتطورة...........................
يحـدد القائمة االسمية ألعضـاء المجنة العممية لقسم اليندسة االلكترونية  ،2015ماي  14مـؤرخ في  202رقم  قـرار -

 45 ........................................................................... بالمدرسة الوطنية المتعددة التقنيات بوىران
كيمياء -، يحـدد القائمة االسمية ألعضـاء المجنة العممية لقسم فيزياء2015ماي  21مـؤرخ في  203رقم  قـرار -

 46 ........................................................................... بالمدرسة الوطنية المتعددة التقنيات بوىران
عضـاء المجنة العممية لقسم الرياضيات واإلعالم اآللي يحـدد القائمة االسمية أل ،2015ماي  21مـؤرخ في 204رقم  قـرار -

 47 ..................................................................... بالمدرسة الوطنية المتعددة التقنيات بوىران

، يحـدد القائمة االسمية ألعضـاء المجنة العممية لقسم المغات بالمدرسة 2015ماي  21مـؤرخ في  205رقم  قـرار -
 48 ..................................................................................... الوطنية المتعددة التقنيات بوىران

 50 ..لدى جامعة دمحم خيضر بسكرة يتضمن تجديد تشكيمة لجنة الخدمات االجتماعية ،2015ماي  21مؤرخ في رقم  قرار -
–يتضمن إنشاء و تشكيل لجنة الخدمات االجتماعية لدى مديرية الخدمات الجامعية  ،2015ماي  25قرار مؤرخ في  -

 51 ........................................................................................................ وىران -بمقايد
، يحـدد القائمة االسمية ألعضـاء المجنة العممية لقسم االلكتروتقني بالمدرسة 2015ماي  31مـؤرخ في  206رقم  قـرار -

 52 ..................................................................................الوطنية المتعددة التقنيات بالجزائر...
، يحـدد القائمة االسمية ألعضـاء المجنة العممية لقسم اآللـية بالمدرسة الوطنية 2015ماي  31مـؤرخ في  207رقم  قـرار -

 53 .................................................................................... المتعددة التقنيات بالجزائر
، والذي يحـدد القائمة 2013جانفي  22المؤرخ في 28يعدل القرار رقم  ،2015ماي  31مـؤرخ في  208رقم  قـرار -

 54  ................… االسمية ألعضـاء المجنة العممية لقسم ىندسة التعدين بالمدرسة الوطنية المتعددة التقنيات بالجزائر
والذي يحـدد القائمة  2012ديسمبر  3المؤرخ في  445يعدل القرار رقم  ،2015ماي  31مـؤرخ في  209رقم  قـرار -

 56  ............... االسمية ألعضـاء المجنة العممية لقسم اليندسة الصناعية بالمدرسة الوطنية المتعددة التقنيات بالجزائر



   5102 الثانيالثالثي                              النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي                            5102 جـوان( -الجزء الثالث )ماي-السداسي األولالنشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي                          4

 

، والذي يحـدد القائمة 2012ديسمبر  03المؤرخ في  442لقرار رقم يعدل ا ،2015ماي  31مـؤرخ في  210قـرار رقـم  -
 57  ........... االسمية ألعضـاء المجنة العممية لقسم ىندسة المناجم بالمدرسة الوطنية المتعددة التقنيات بالجزائر

 58 ..لجامعة ابن خمدون بتيارت، يحـدد القائمة االسمية ألعضـاء المجمس العممي 2015ماي  31مـؤرخ في  211رقم  قـرار -
 60 . ..، يحـدد القائمة االسمية ألعضـاء المجمس العممي لممركز الجامعي بتندوف2015ماي  31مـؤرخ في  212رقم  قـرار -
، يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لممدرسة الوطنية المتعددة 2015ماي  31مؤرخ في  213رقم  قرار -

 61 .................................................................................................... التقنيات بوىران
، يحـدد القائمة االسمية ألعضـاء المجنة العممية لقسم اليندسة الميكانيكية 2015ماي  31مـؤرخ في  214رقم  قـرار -

 63 ........................................................................... بالمدرسة الوطنية المتعددة التقنيات بوىران
، يحـدد القائمة االسمية ألعضـاء المجنة العممية لقسم اليندسة المدنية 2015ماي  31 مـؤرخ في 215رقم  قـرار -

 65 ........................................................................... بالمدرسة الوطنية المتعددة التقنيات بوىران
يحـدد القائمة االسمية ألعضـاء المجنة العممية لقسم المانجمنت بالمدرسة  ،2015ماي  31مـؤرخ في  216رقم  قـرار -

 66 ..................................................................................... الوطنية المتعددة التقنيات بوىران
، يحـدد القائمة االسمية ألعضـاء المجمس العممي لكمية العموم االجتماعية 2015ماي  31مـؤرخ في  217رقم  قـرار -

 67 ........................................................... واإلنسانية  بجامعة دمحم الشريف مساعدية بسوق أىراس
الذي يحدد القائمة  2014جانفي  18المؤرخ في  10يعدل القرار رقم  ،2015ماي  31مؤرخ في 218رقم  قرار -

 69 ....................... والحياة، المعدل  االسمية ألعضاء مجمس توجيو الوكالة الموضوعاتية لمبحث في عموم الطبيعة
إلى رتبة طبيب عام  اإلختبارات لمترقيةعمى أساس  مسابقة فتح ، يتضمن2015جوان  02 مؤرخ في 834رقم  قرار -

شعبة الممارسين الطبيين العامين في  المنتمية إلى سمك األطباء العامين في الصحة العمومية رئيس في الصحة العمومية
 70 ................................................................................................. الصحة العمومية

إلى رتبة طبيب عام  مسابقة عمى أساس اإلختبارات لمترقية  يتضمن فتح ،2015جوان   2مؤرخ في 835رقم  قرار -
المنتمية إلى سمك األطباء العامين في الصحة العمومية شعبة الممارسين الطبيين العامين  رئيسي في الصحة العمومية

 71 ................................................................................................. في الصحة العمومية
إلى رتبة جراح أسنان  مسابقة عمى أساس اإلختبارات لمترقية يتضمن فتح ،2015جوان  02 مؤرخ في 836رقم  قرار -

شعبة الممارسين  العامين في الصحة العموميةعام رئيس في الصحة العمومية المنتمية إلى سمك جراحي األسنان 
 73 ................................................................................. الطبيين العامين في الصحة العمومية

إلى رتبة جراح أسنان  مسابقة عمى أساس اإلختبارات لمترقية يتضمن فتح ،2015جوان  02مؤرخ في  837رقم  قرار -
شعبة الممارسين الطبيين  عام رئيسي في الصحة العموميةالمنتمية إلى سمك جراحي األسنان العامين في الصحة العمومية

 75 ................................................................................. العامين في الصحة العمومية
يحدد قائمة أعضاء مجمس  2015أفريل  22مؤرخ في  175يعدل قرار رقم  ،2015جوان  7المؤرخ في  219رقم  قرار -

 77 .............................................................................. آداب وأخالقيات المينة الجامعية
البحث العممي والتقني  ألعضاء مجمس إدارة مركز يحدد القائمة االسمية ،2015جوان  07مؤرخ في 220رقم  قرار - -

 78 .................................................................................................. لتطوير المغة العربية
الذي يحدد القائمة  2013ماي  12المؤرخ في  350يعدل القرار رقم  ،2015جوان  07مؤرخ في  221رقم  قرار -

 80  ................................... االسمية ألعضاء المجمس العممي لمركز البحث العممي والتقني لتطوير المغة العربية
الذي يحدد القائمة  2013ديسمبر  25المؤرخ في  436يعدل القرار رقم ، 2015جوان  08مؤرخ في  231رقم  قرار -

 81 .............................. االسمية ألعضاء مجمس إدارة المدرسة التحضيرية في العموم والتقنيات بوىران، المعدل



   5102 الثانيالثالثي                              النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي                            5102 جـوان( -الجزء الثالث )ماي-السداسي األولالنشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي                          5

 

يتضمن تجديد تشكيمة لجنة الخدمات االجتماعية لدى المدرسة الوطنية العميا لألشغال   ،2015جوان  09قرار مؤرخ في  -
 82 ..............................................................................................العمومية "القبة"

الذي يحدد القائمة اإلسمية  2013أوت  7في  المؤرخ 515يعدل القرار رقم ، 2015جوان  10مؤرخ في  232رقم قرار  -
 83  ............. المعدل ألعضاء المجمس العممي لمركز البحث العممي والتقني في التحاليل الفيزيائية والكيميائية،

الذي يحدد القائمة  2014سبتمبر  15المؤرخ في  854يعدل القرار رقم  ،2015جوان  18مؤرخ في  236رقم  قرار -
 84  .................. اإلسمية ألعضاء مجمس إدارة مركز البحث العممي والتقني في التحاليل الفيزيائية والكيميائية، المعدل

 86  ............ مستغانم  ة جامعةيحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدار   ،2015جوان  18في مؤرخ  237ر رقم قرا -
، الذي يحدد القائمة 2015ماي 13المؤرخ في  200، يتمم القرار رقم 2015جوان  18مؤرخ في  238رقم  قرار -

 88 ...................................................................... 1قسنطينة االسمية ألعضاء مجمس إدارة جامعة
، الذي يحدد القائمة 2013أفريل  13المؤرخ في  258، يعدل القرار رقم 2015جوان  18مؤرخ في  239رقم  قرار -

 89 ............................................................. ،المعدل 2االسمية ألعضاء مجمس إدارة جامعة قسنطينة 
، الذي يحدد القائمة 2013فيفري  16المؤرخ في  56رقم  ، يعدل القرار2015جوان  18مؤرخ في  240رقم  قرار -

 91 ..................................... األمير عبد القادر لمعموم اإلسالمية، المعدل االسمية ألعضاء مجمس إدارة جامعة
 لكمية العموم اإلقتصاديةالمجمس العممي يحدد القائمة االسمية ألعضاء  ،2015جوان  18مؤرخ في  241رقم قرار  -

 92 ......................................................... بمعسكر أسطنبوليالتجارية وعموم التسيير بجامعة مصطفى و 
ألعضاء المجنة العممية لقسم العموم اإلقتصادية لكمية  يحدد القائمة االسمية ،2015جوان  18مؤرخ في  242رقم قرار  -

 94 ....................................... بمعسكر أسطنبوليالتجارية وعموم التسيير بجامعة مصطفى و  اإلقتصاديةالعموم 
لكمية  العموم التجاريةألعضاء المجنة العممية لقسم  يحدد القائمة االسمية ،2015جوان  18مؤرخ في  243رقم قرار  -

 95 ....................................... بمعسكر أسطنبوليجامعة مصطفى التجارية وعموم التسيير بو  العموم اإلقتصادية
ألعضاء المجنة العممية لقسم عموم التسيير لكمية  يحدد القائمة االسمية ،2015جوان  18مؤرخ في 244رقم  قرار  -

 96 ....................................... بمعسكر أسطنبوليالتجارية وعموم التسيير بجامعة مصطفى و  العموم اإلقتصادية
يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة  العممية لقسم العموم اإلجتماعية لكمية  ،2015جوان  18مؤرخ في  260رقم  قرار -

 97 ................................................................. العموم اإلجتماعية بجامعة إبن باديس بمستغانم
العضاء المجنة العممية لقسم التاريخ وعمم التاريخ   يحدد القائمة االسمية ،2015جوان  18 مؤرخ في 261رقم قرار  -

 98 ................................... 1وىران -لكمية العموم اإلنسانية والعموم اإلسالمية بجامعة أحمد بن بمة وعمم اآلثار
المجنة العممية لقسم العموم اإلسالمية لكمية   يحدد القائمة االسمية العضاء ،2015جوان  18 مؤرخ في 262رقم قرار  -

 100 .................................................... 1وىران -بجامعة أحمد بن بمة  العموم اإلنسانية والعموم اإلسالمية
العضاء المجنة العممية لقسم عمم المكتبات لكمية العموم  يحدد القائمة االسمية ،2015جوان  18مؤرخ في263رقم قرار  -

 101 ..................................................... 1وىران -بجامعة أحمد بن بمة اإلنسانية والعموم اإلسالمية
لكمية الحضارة االسالمية المجنة العممية لقسم  العضاء يحدد القائمة االسمية ،2015جوان  18مؤرخ في 264رقم قرار  -

 102 .................................................... 1وىران -بجامعة أحمد بن بمة العموم اإلنسانية والعموم اإلسالمية
اإلنسانية المجمس العممي لكمية العموم   يحدد القائمة االسمية ألعضاء ،2015جوان  18 مؤرخ في 265رقم قرار  -

 103 .................................................................... 1وىران -بجامعة أحمد بن بمة  والعموم اإلسالمية
يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لممدرسة العميا لألساتذة  ،2015جوان  18مؤرخ في 266رقم  قرار -

 105 ............................................................................................................. باألغواط
يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لممدرسة العميا لألساتذة  ،2015جوان  18مؤرخ في 267قم ر  قرار -

 106 ............................................................................................................. بمستغانم
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يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لممدرسة العميا في  ،2015جوان  18مؤرخ في 268رقم  قرار -
 107 .............................................................................................. البيوتكنولوجيا بقسنطينة

يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة  العممية لقسم الكيمياء لكمية عموم  ،2015جوان  18مؤرخ في   269رقم  قرار -
 109 ..................................................................................... المادة بجامعة ابن خمدون بتيارت

يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم اليندسة المدنية لكمية  ،2015جوان  18مؤرخ في 270رقم  قرار -
 110 ..............................اليندسة المعمارية واليندسة المدنية بجامعة العموم والتكنولوجيا دمحم بوضياف بوىران 

العموم اإلنسانية  يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية ،2015جوان  18مؤرخ في  271رقم  قرار -
 111 ............................................................................ واإلجتماعية بجامعة زيان عاشور بالجمفة

 يحدد القائمة االسمية ألعضاءالمجمس العممي لمعيد العموم والتكنولوجيا ،2015جوان  18مؤرخ في  272رقم  قرار -
 112 .................................................................................. لممركز الجامعي أحمد زبانة بغيميزان

 114  ..........…… قالمة ائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة جامعةيحدد الق ،2015جوان  23مؤرخ في  295رقم  قرار -
تكنولوجيات الالبحث في  يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس إدارة مركز، 2015جوان  23مؤرخ في  296رقم قرار  -

 116 ............................................................................................................ الصناعية
البحث في  مركزالعممي مجمس اليحدد القائمة اإلسمية ألعضاء ، 2015جوان  23مؤرخ في  297رقم قرار  -

 117 .............................................................................................. تكنولوجيات الصناعيةال
، يتضمن إنشاء لجنة مكمفة باإلشراف عمى مشروع إنشاء األكاديمية الجزائرية 2015جوان  23مؤرخ في  298رقم  قرار -

 119 ........................................................................................ لمعموم والتكنولوجيات
، يحدد القائمة االسمية ألعضاء لجنة التحكيم الدولية وكيفيات االنتقاء األولي 2015جوان  23مؤرخ في  299رقم  قرار -

 120 .................................................. لممترشحين لعضوية األكاديمية الجزائرية لمعموم والتكنولوجيات
 2014ابريل  15المؤرخ في  312يحدد القائمة االسمية يعدل القرار رقم ، 2015جوان  24مؤرخ في  300رقم  قرار -

 121  ............................................ الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس إدارة المركز الجامعي بتيبازة
الذي يحدد القائمة  2014جوان  10المؤرخ في  370يعدل القرار رقم  ،2015جوان  24مؤرخ في  301رقم  قرار -

 123  ............................. االسمية ألعضاء المجمس إدارة المدرسة التحضيرية في العموم والتقنيات بتممسان،المعدل
المكمفة بدراسة طمبات إنشاء مؤسسات خاصة ، يتضمن إحداث المجنة 2015جوان  24مؤرخ  في  302رقم  قرار -

 124 ..............................................................................لمتكوين العالي وتشكيميا وسيرىا ........
، الذي يحدد القائمة 2013فيفري  07المؤرخ في  33، يعدل القرار رقم  2015جوان  29مؤرخ في  304رقم  قرار -

 125 ................................................................ ، المتمم1االسمية ألعضاء مجمس إدارة جامعة سطيف
الذي يحدد القائمة  2012نوفمبر  27المؤرخ في  439يعدل القرار رقم ، 2015جوان  29مؤرخ في  305رقم  قرار -

 126 ....  المعدل التحضيرية في العموم االقتصادية والتجارية وعموم التسيير بوىران، االسمية العضاء مجمس إدارة المدرسة
 
 

IV– المناشير  
،المتعمق بالتسجيل االولي وتوجيو 2015مايو سنة  03ه الموافق  1436رجب عام  14مؤرخ في  01منشور رقم  -

 129 .............................................................. 2016-2015بعنوان السنة الجامعية  شيادة البكالوريا
 

V-المقررات  
يتضمن وضع جزء من اليياكل التابعة سابقًا لممدرسة العميا لمتجارة  ، 2015جوان  07مؤرخ في 263مقرر رقم  -

 138 ......................................... بتافورة والية الجزائر تحت تصرف المعيد العالي العربي لمترجمة بصفة مؤّقتة
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 139 ..… قبول ىبة لفائدة جامعة باتنة يتضمن الموافقة عمى مداولة تتضمن ،2015جوان  24 المؤرخ في 297مقرر رقم -
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، يتضمن إنياء ميام مدير 2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عام  25مرسوم رئاسي مؤرخ في  -
 . 1الجزائرجامعة 

 (2015 مايو 18الموافق  25)الجريدة الرسمية العدد 
 

، يعدل المرسوم 2015مايو سنة  3الموافق  1436رجب عام  14مؤرخ في  109-15مرسوم تنفيذي رقم  -
والمتضمن إنشاء مركز  ،1992يوليو سنة  6الموافق  1413المؤرخ في محرم عام  280-92التنفيذي رقم 

 والمراقبة. لإللحامالبحث العممي التقني 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي  ،2015ايو سنة م 3الموافق  1436رجب عام  110-15مرسوم تنفيذي رقم  -
 والمتضمن إنشاء جامعة معسكر.    ،2009يناير سنة  4الموافق  1430محرم عام  7المؤرخ في  12-09رقم 

  (2015 مايو 06الموافق  23الجريدة الرسمية العدد )
 
 

، يعدل توزيع نفقات 2015مايو سنة  12الموافق  1436رجب عام  23مؤرخ  115-15مرسوم تنفيذي رقم  -
 ، حسب كل قطاع .2015ميزانية الدولة لمتجييز لسنة 

  (2015 مايو 18الموافق  25)الجريدة الرسمية العدد 
 

، يتضمن إنشاء 2015مايو سنة  23الموافق  1436شعبان عام  4مؤرخ في  136-15مرسوم تنفيذي رقم -
 مركز البحث في العموم االسالمية والحضارة.

  (2015 يونيو 03الموافق  30 )الجريدة الرسمية العدد 
 

، يعدل المرسوم 2015سنةيونيو  2الموافق  1436شعبان عام  14مؤرخ في  143-15مرسوم تنفيذي رقم  -
، والمتضمن إنشاء 2011نوفمبر سنة  28الموافق  1433محرم عام  3المؤرخ في  402-11التنفيذي رقم 

 .3جامعة قسنطينة
 (2015يونيو  10الموافق  31)الجريدة الرسمية العدد 

 

، يعدل توزيع 2015يونيو سنة  16الموافق  1436شعبان عام  28مؤرخ في  157-15مرسوم تنفيذي رقم  -
 حسب كل قطاع. 2015نفقات ميزانية الدولة لمتجييز لسنة 

  (2015يونيو  24الموافق  34)الجريدة الرسمية العدد 
 

، يعدل ويتمم 2015يونيو سنة  22الموافق  1436رمضان عام  5مؤرخ في  160-15مرسوم تنفيذي رقم  -
والمتضمن  2012 يونيو سنة 4الموافق  1433رجب عام  14في  المؤرخ 243-12المرسوم التنفيذي رقم 
 إنشاء جامعة الوادي.

  (2015يونيو  28الموافق  35)الجريدة الرسمية العدد 
 

، يعدل ويتمم 2015يونيو سنة  22الموافق  1436رمضان عام  5مؤرخ في  162-15مرسوم تنفيذي رقم  -
 2010سبتمبر سنة  9الموافق  1431رمضان عام  30المؤرخ في  204-10المرسوم التنفيذي رقم 

 والمتضمن إنشاء مركز جامعي بالبيض.
  (0152يونيو  24الموافق  34)الجريدة الرسمية العدد 

http://www.joradp.dz/FTP/JO-ARABE/2015/A2015025.pdf
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http://www.joradp.dz/FTP/JO-ARABE/2015/A2015030.pdf
http://www.joradp.dz/FTP/JO-ARABE/2015/A2015031.pdf
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، يحدد تصنيف المركز 2014ديسمبر سنة  4الموافق  1436صفر عام  10قرار وزاري مشترك مؤرخ في  -
 الوطني لمبحث والتنمية في الصيد البحري وتربية المائيات وشروط االلتحاق بالمناصب العميا التابعة لو.

 (2015 مايو 27الموافق  28)الجريدة الرسمية العدد 
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 المشتركة الوزارية القرارات
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 القرار الوزاري المشترك المؤرخعدل ، ي2015جوان  28قرار وزاري مشترك مؤرخ في 
 ، المتضمن إنشاء2008الموافق أول ديسمبر سنة  1429ذي الحجة عام  3في 

 المجنة القطاعية لممارسة الوصاية التربوية عمى مؤسسات التكوين العالي التابعة
 تنظيميا وعمميا.و  تشكيميا،و  واالتصال،لوزارة البريد وتكنولوجيات االعالم 

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 ووزير البريد وتكنولوجيات االعالم واالتصال،

والمتعمق  ،1983مايو سنة  28الموافق  1403شعبان عام  15المؤرخ في  363-83بمقتضى المرسوم رقم -
 بالوصاية التربوية عمى مؤسسات التكوين العالي،

والمتضمن  ،1985الموافق أول أكتوبر سنة  1406محرم عام  16المؤرخ في  243-85بمقتضى المرسوم رقم -
 القانون االساسي النموذجي لممعاىد الوطنية لمتكوين العالي،

 ،2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عام  25المؤرخ في  125-15بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم -
 الحكومة،والمتضمن تعيين أعضاء 

، الذي 2007يناير سنة  8الموافق  1427الحجة عام  يذ 19المؤرخ في  07-07بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم -
 يحول المدرسة الوطنية لمبريد والمواصالت إلى معيد وطني لمتكوين العالي،

 ،2008 يونيو سنة 4الموافق  1429جمادى االولى عام  29المؤرخ في  165-08بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم -
 لمتكوين العالي، الذي يحول معيد المواصالت السمكية والالسمكية إلى معيد وطني

، الذي يحدد 2012يناير سنة  9الموافق  1433 صفر 15المؤرخ في  12-12بمقتضى المرسوم التنفيذي -
 صالحيات وزير البريد وتكنولوجيات االعالم واالتصال،

الذي  ،2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع االول  18المؤرخ في  77-13قم بمقتضى المرسوم التنفيذي ر -
 يحدد صالحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي،

 ،2008الموافق أول ديسمبر سنة  1429ذي الحجة عام  3بمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في -
سة الوصاية التربوية عمى مؤسسات التكوين العالي التابعة لوزارة البريد ر والمتضمن إنشاء المجنة القطاعية لمما

 تنظيميا وعمميا.و تشكيميا، و وتكنولوجيات االعالم واالتصال، 
 

 :ما يأتي ررانــقــي
 

ذي الحجة عام  3ييدف ىذا القرار إلى تعديل بعض أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في  :ادة االولىــمــال
والمتضمن إنشاء المجنة القطاعية لممارسة الوصاية  ،2008الموافق أول ديسمبر سنة  1429

التربوية عمى مؤسسات التكوين العالي التابعة لوزارة البريد وتكنولوجيات االعالم واالتصال وتشكيميا 
 وتنظيميا وعمميا.

الموافق أول  1429ذي الحجة عام  3من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في  3 تعدل أحكام المادة :02ادة ــمــال
 والمذكور أعاله، وتحرر كما يمي: ،2008ديسمبر سنة 
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 تتشكل المجنة القطاعية: :3ادة ــمــال"
 بعنوان وزارة التعميم العالي والبحث العممي:* 

 المدير العام لمتعميم والتكوين العاليين أو ممثمو، رئيسا، -
 مدير الموارد البشرية أو ممثمو، -
 مدير الدراسات القانونية واالرشيف أو ممثمو، -

 بعنوان وزارة البريد وتكنولوجيات االعالم واالتصال:* 
 مدير تثمين الموارد البشرية والتكوين والمين والبحث واالبداع ونقل التكنولوجيا أو ممثمو، -
 مثمو،مدير التنظيم والشؤون القانونية أو م -
 مدير المعيد الوطني لالتصاالت وتكنولوجيات االعالم واالتصال، -
 مديرة المعيد الوطني لمبريد وتكنولوجيات االعالم واالتصال، -

 

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

الموافق أول  1429ذي الحجة عام  3من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في  4 تعدل أحكام المادة :03ادة ــمــال
 والمذكور أعاله، وتحرر كما يمي: ،2008ديسمبر سنة 

 تجتمع المجنة في دورة عادية مرتين خالل السنة: :4 ادةــمــال"
 في بداية السنة الجامعية لتحضير وتنظيم الدخول الجامعي، -
 الجامعية لتقييم التعميم ونشاطات السنة.في نياية السنة  -

ويمكن أن تجتمع في دورة استثنائية بناء عمى استدعاء من رئيسيا أو بطمب من مدير تثمين الموارد 
 االعالم واالتصال. البشرية والتكوين والمين والبحث واالبداع ونقل التكنولوجيا بوزارة البريد وتكنولوجيات

 ."..............................)الباقي بدون تغيير(............................
الموافق أول  1429ذي الحجة عام  3من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في  5تعدل أحكام المادة  :04ادة ــمــال

 والمذكور أعاله، وتحرر كما يمي: ،2008ديسمبر سنة 
والتكوين والمين والبحث واالبداع ونقل التكنولوجيا بوزارة : تتولى مديرية تثمين الموارد البشرية 5المادة "

 البريد وتكنولوجيات االعالم واالتصال أمانة المجنة.
 ."................................)الباقي بدون تغيير(...............................

 الجزائرية الديمقراطية الشعبية.ينشر ىذا القرار في الجريدة الرسمية لمجميورية  :04ادة ــمــال
 

 2015جوان  28حرر في: 
 البريد وتكنولوجيات االعالم واالتصال وزيرة                                   وزير التعميم العالي والبحث العممي              

 ىدى إيمان فرعون                                              الطاىر حجار                األستاذ        
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 ــــــــــــــــــــــــ،،،،،ـــــــــــــــــــــــــ
 ـــراراتــــقــــــــال

 ـــــــــ،،،ـــــــــ
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 يتضمن تجديد تشكيمة  ،2015ماي  11قرار مؤرخ في 
 لجنة الخدمات االجتماعية لدى جامعة الوادي

 

 لبحث العممي،االتعميم العالي و إن وزير 
المتضمن و ، 2006سنة  يوليو 15 الموافق 1427جمادى الثانية عام  19المؤرخ في 03-06بمقتضى األمر رقم  -

 القانون األساسي العام لموظيفة العمومية،
الذي يحدد ، 1982سنة  وماي 15الموافق  1402رجب عام  21 المؤرخ في 179-82بمقتضى المرسوم رقم و  -

 المتمم، محتوى الخدمات االجتماعية وكيفية تمويميا،
، 1982سبتمبر سنة  11 الموافق 1402ذي القعدة عام  23 المؤرخ في 303-82بمقتضى المرسوم رقم و  -
 المتعمق بتسييـر الخدمات االجتماعية،و 
 ،2014مايو سنة  5الموافق  1435رجب عام  5المؤرخ في  154-14بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم و  -
 تضّمن تعيين أعضاء الحكومة،موال
 ،2012سنة  يونيو 4 الموافق 1433رجب عام  14 المؤرخ في 243-12رقمبمقتضى المرسوم التنفيذي  -
 المتضمن إنشاء جامعة الوادي،و 
الذي  ،2013سنة  يناير 30الموافق  1434ربيع األول  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 يحدد صالحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي،
إعالن نتائج انتخاب ممثمي االساتذة والموظفين بالمتعمق و  ،2015فيفري سنة  18لممحضر المؤرخ في نظرا   -

 وعمال الخدمة في لجنة الخدمات االجتماعية،
لجنة الخدمات االجتماعية لدى  المتضمن تنصيب أعضاءو ، 2015فيفري سنة  19لممحضر المؤرخ في نظرا  -

 جامعة الوادي،
 

 :ما يأتي ررــقــي
 

 .تجدد تشكيمة لجنة الخدمات االجتماعية لدى جامعة الوادي : مـادة األولىــال
 تتشكل لجنة الخدمات االجتماعية من األعضاء اآلتية أسماؤىم : :02مـادة ــال

 األعضاء الدائمون :
 ،عالل بن عامر –03 نبيل ميده،              –02 عمار غرايسة،            –01
 شوقي مدلل -06 عمار زعبي،       –05 دمحم اليادي صمامة،          –04
  ،معراج رزاق سالم -08 ربيع بوصبيع العايش،      -07

 

 األعضاء اإلضافيون :
  ،ميسة عبد الوىاب –02 عبد القادر لعوبد،              –01

( سنوات ابتداء من تاريخ تنصيب المجنة والذي ال يكون سابقا  03تسري عيدة ىذه المجنة لمدة ثالث ) :03مـادة ــال
 .لتاريخ إعالن نتائج االنتخابات
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متعميم العالي ليكمف السيد مدير جامعة الوادي ،بتنفيذ ىذا القرار، الذي سينشر في النشرة الرسمية  :04ادة ــمــال
 والبحث العممي.

 

 2015 ماي 11حرر بالجزائر في                                                                                      
 وزير وبتفويض منوالع/                                                                                       

 مدير الموارد البشرية                                                                                     
 إمضاء أمير قاسم داودي                                                                                       

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 تشكيمة يتضمن تجديد ،2015ماي  14قرار مؤرخ في 

 لدى جامعة بشار لجنة الخدمات االجتماعية 
 

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

 القانون األساسي العام لموظيفة العمومية،
الذي يحدد ، 1982سنة  وماي 15الموافق  1402رجب عام  21 المؤرخ في 179-82بمقتضى المرسوم رقم و  -

 المتمم، محتوى الخدمات االجتماعية وكيفية تمويميا،
المتعمق و ، 1982سبتمبر سنة  11الموافق 1402ذي القعدة عام  23 المؤرخ في 303-82بمقتضى المرسوم رقم و  -

 بتسييـر الخدمات االجتماعية،
 ،2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عام  25المؤرخ في  125-15بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم و  -
 تضّمن تعيين أعضاء الحكومة،موال
المتضمن و  ،2009سنة  يناير 4 الموافق 1430محرم عام  7المؤرخ في 07-09 رقمبمقتضى المرسوم التنفيذي  -

 المعدل والمتمم، إنشاء جامعة بشار،
الذي  ،2013سنة  يناير 30الموافق  1434ربيع األول  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 يحدد صالحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي،
إعالن نتائج انتخاب ممثمي االساتذة وممثمي بالمتعمق و  ،2014نوفمبر سنة  16لممحضر المؤرخ في نظرا  -

 التقنيين وعمال الخدمة في لجنة الخدمات االجتماعية لدى جامعة بشار،و العمال االداريين 
المتضمن تنصيب أعضاء لجنة الخدمات االجتماعية لدى و ، 2014نوفمبر سنة  17لممحضر المؤرخ في نظرا   -

 .جامعة بشار
 

 :ما يأتي ررـــقــي
 

 .تجدد تشكيمة لجنة الخدمات االجتماعية لدى جامعة بشار :مـادة األولى ــال
 اآلتية أسماؤىم:تتشكل لجنة الخدمات االجتماعية من األعضاء  :02ـادةـــــمـــــال

 األعضاء الدائمون:
 العربي عبد المجيد –03 كاممين جياللي،              –02 بن عاشور الشيخ،            –01
 عيساني الشريف، -06 عادل فاطمة الزىراء، –05 مباركي ميمود –04
 عبد هللا ياسين، -09 مربن حمين، -08 برحيل ىاجر، -07
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 األعضاء اإلضافيون :
 ،دجومي عبد الرحمان -03 بن جيمة عمر،              –02 صديقي نور الدين،              –01

( سنوات إبتداء من تاريخ تنصيب المجنة والذي ال يكون 03تسري عيدة ىذه المجنة لمدة ثالث ): 03ـادة ــــمـــــال
 .سابقا لتاريخ إعالن نتائج االنتخابات

متعميم العالي ليكمف السيد مدير جامعة بشار،بتنفيذ ىذا القرار، الذي سينشر في النشرة الرسمية  :04ادة ــمــال
 والبحث العممي.

 

 2015 ماي 14حرر بالجزائر في                                                                                       
 ع/ وزير وبتفويض منو                                                                                      

 مدير الموارد البشرية                                                                                      
 إمضاء أمير قاسم داودي                                                                                       

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يتضمن تجديد تشكيمة ،2015ماي  14قرار مؤرخ في 

 لدى جامعة الشمف لجنة الخدمات االجتماعية
 

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

 القانون األساسي العام لموظيفة العمومية،
الذي يحدد ، 1982سنة  وماي 15الموافق  1402رجب عام  21المؤرخ في 179-82بمقتضى المرسوم رقم و  -

 المتمم، محتوى الخدمات االجتماعية وكيفية تمويميا،
، 1982سبتمبر سنة  11 الموافق 1402ذي القعدة عام  23 المؤرخ في 303-82بمقتضى المرسوم رقم و  -
 االجتماعية،المتعمق بتسييـر الخدمات و 
 ،2001سنة  يوليو 23 الموافق 1422جمادى االولى عام  2 المؤرخ في 209-01 رقمبمقتضى المرسوم التنفيذي  -
 المعدل والمتمم، ،الشمفالمتضمن إنشاء جامعة و 
الذي  ،2013سنة  يناير 30الموافق  1434ربيع األول  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 يحدد صالحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي،
تزكية ممثمي االساتذة من طرف النقابة الوطنية بالمتعمق  ،2014نوفمبر سنة  26لمرسالة المؤرخة في نظرا  -

 لألساتذة الجامعيين في لجنة الخدمات الجتماعية،
تزكية ممثمي االساتذة من طرف المجمس الوطني بالمتعمق  ،2014ديسمبر سنة  07نظرا  لمرسالة المؤرخة في  -

 لألساتذة التعميم العالي في لجنة الخدمات االجتماعية،
المتعمق بانتخاب ممثمي العمال االداريين من طرف الفروع  ،2015فيفري سنة  05نظرا  لممحضر المؤرخ في  -

ة لمستخدمي االدارة العمومية في لجنة الخدمات النقابية لالتحاد العام لمعمال الجزائريين والنقابة الوطنية المستقم
 االجتماعية،
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المتضمن انتخاب رئيس المجنة ونائبو وتعيين االعضاء  ،2015فيفري سنة  11نظرا لممحضر المؤرخ في  -
 الدائمين واالضافيين لمجنة الخدمات االجتماعية لدى جامعة الشمف،

المتضمن تنصيب أعضاء لجنة الخدمات االجتماعية لدى ، 2015فيفري سنة  11نظرا لممحضر المؤرخ في  -
 .جامعة الشمف

 :ما يأتي ررــقــي
 

 .تشكيمة لجنة الخدمات االجتماعية لدى جامعة الوادي تجدد : ـادة األولىــمــال
 تتشكل لجنة الخدمات االجتماعية من األعضاء اآلتية أسماؤىم : :02ـادة ــمــال

 األعضاء الدائمون:
 عشيط دمحم، –03 بن عجينة عبد هللا،              –02 مولة ماحي مراد،               –01
 بودية عبد هللا، -06 بودري شريف،          –05 جزار عبد الرحمن،    –04
 لحمر مراد، -09  زواتنية أدمحم، -08 ىرنون بن شرقي،          -07

 

 األعضاء اإلضافيون :
 أحمدي بوجاطية بوعمي، -03 دريج حميدة، –02 تكران الجياللي،              –01

 

( سنوات ابتداء من تاريخ تنصيب المجنة والذي اليكون 03تسري عيدة ىذه المجنة لمدة ثالث ) :03ـادة ــمـــال
 .سابقا لتاريخ إعالن نتائج االنتخابات

متعميم العالي ليكمف السيد مدير جامعة الشمف ،بتنفيذ ىذا القرار، الذي سينشر في النشرة الرسمية  :04ادة ــمــال
 والبحث العممي.

 

 2015 ماي 14حرر بالجزائر في                                                                                       
 وزير وبتفويض منوالع/                                                                                    

 مدير الموارد البشرية                                                                                    
 إمضاء أمير قاسم داودي                                                                                     

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يتضمن تجديد تشكيمة ،2015ماي  14قرار مؤرخ في 

 لدى جامعة سكيكدة لجنة الخدمات االجتماعية
 

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

 لموظيفة العمومية،القانون األساسي العام 
الذي يحدد ، 1982سنة  وماي 15الموافق  1402رجب عام  21 المؤرخ في 179-82بمقتضى المرسوم رقم و  -

 المتمم، محتوى الخدمات االجتماعية وكيفية تمويميا،
، 1982سبتمبر سنة  11 الموافق 1402ذي القعدة عام  23 المؤرخ في 303-82بمقتضى المرسوم رقم و  -
 بتسييـر الخدمات االجتماعية،المتعمق و 
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سبتمبر سنة  18الموافق  1422جمادى األولى عام  30المؤرخ في  272-01 رقمبمقتضى المرسوم التنفيذي  -
 ،المتضمن إنشاء جامعة سكيكدة، المعدل والمتممو  ،2001

الذي  ،2013سنة  يناير 30الموافق  1434ربيع األول  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 يحدد صالحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي،

المتعمق إعالن نتائج انتخاب ممثمي االساتذة وممثمي العمال و  ،2015أفريل سنة  14لممحضر المؤرخ في  نظرا -
 االداريين التقنيين وعمال الخدمة في لجنة الخدمات االجتماعية لدى جامعة سكيكدة ،

المتضمن تنصيب أعضاء لجنة الخدمات االجتماعية لدى و  ،2015ماي سنة  06المؤرخ في لممحضر  نظرا -
 جامعة سكيكدة،

 :ما يأتي ررــقــي
 

 .تجددتشكيمة لجنة الخدمات االجتماعية لدى جامعة سكيكدة :مـادة األولىــال
 أسماؤىم:تتشكل لجنة الخدمات االجتماعية من األعضاء اآلتية  :02ـادة ــــــمــــــال

 األعضاء الدائمون:
 بن عثمان شعبان، –03 صياد دمحم،              –02 ،قيصر سييم –01
 قاسمية عمار، -06 بوزكري مسعود،          –05 ،حالب رابح –04
   موشو فاتح، -09 بودرع دمحم، -08 ،كبير عبد النور -07

 األعضاء اإلضافيون :
 ،بومعزة عبد الحق -03            ىاشمي سمير،   –02 رمضان عبد هللا،              –01

 

( سنوات ابتداء من تاريخ تنصيب المجنة  والذي ال يكون 03تسري عيدة ىذه المجنة لمدة ثالث ): 03ـادة ــمـــال
 .سابقا لتاريخ إعالن نتائج االنتخابات

متعميم العالي لبتنفيذ ىذا القرار، الذي سينشر في النشرة الرسمية  جامعة سكيكدة،يكمف السيد مدير  :04ادة ــمــال
 والبحث العممي.

 

 2015 ماي 14حرر بالجزائر في                                                                                      
 وزير وبتفويض منوالع/                                                                                       

 مدير الموارد البشرية                                                                                       
 إمضاء أمير قاسم داودي                                                                                       

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يتضمن تجديد تشكيمة ،2015ماي  14قرار مؤرخ في 

 لدى جامعة تبسة لجنة الخدمات االجتماعية
 

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

 القانون األساسي العام لموظيفة العمومية،
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الذي يحدد ، 1982سنة  وماي 15الموافق  1402رجب عام  21المؤرخ في 179-82بمقتضى المرسوم رقم و  -
 المتمم، محتوى الخدمات االجتماعية وكيفية تمويميا،

، 1982سبتمبر سنة  11 الموافق 1402ذي القعدة عام  23 المؤرخ في 303-82بمقتضى المرسوم رقم و  -
 المتعمق بتسييـر الخدمات االجتماعية،و 
المتضمن و  ،2009سنة يناير  4الموافق  1430محرم عام  7المؤرخ في  08-09رقمبمقتضى المرسوم التنفيذي  -

 ،، المعدل والمتممتبسةإنشاء جامعة 
الذي  ،2013سنة  يناير 30الموافق  1434ربيع األول  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 يحدد صالحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتعمق إعالن نتائج انتخاب ممثمي االساتذة في لجنة و  ،2015فيفري سنة  03لممحضر المؤرخ في نظرا   -

 الخدمات االجتماعية،
داريين المتعمق إعالن نتائج انتخاب ممثمي العمال االو  ،2015فيفري سنة  03لممحضر المؤرخ في نظرا  -
 التقنيين وعمال الخدمة في لجنة الخدمات االجتماعية،و 
المتضمن تنصيب أعضاء لجنة الخدمات االجتماعية لدى و  ،2015فيفري سنة  11لممحضر المؤرخ في نظرا  -

 جامعة تبسة،
 :ما يأتي ررــقــي

 

 .تجدد تشكيمة لجنة الخدمات االجتماعية لدى جامعة تبسة : ـادة األولىــمــال
 تتشكل لجنة الخدمات االجتماعية من األعضاء اآلتية أسماؤىم:: 03ـادة ــمــال

 األعضاء الدائمون:
 نصر هللا فريد –03 طرطار رضا،              –02 يوسفي رفيق،               –01
 جفالي عبد الرزاق، -06 بخوش صديق،       –05 بمخيري رضوان،      –04
    ،عشي يحي -08 ىنين عفيف،          -07

 األعضاء اإلضافيون :
  منسل عمي، –02 حفع هللا عبد القادر،              –01

 

( سنوات ابتداء من تاريخ تنصيب المجنة  والذي ال يكون 03تسري عيدة ىذه المجنة لمدة ثالث ) :03ـادة ــمــال
 .سابقا لتاريخ إعالن نتائج االنتخابات

متعميم العالي ليكمف السيد مدير جامعة تبسة ،بتنفيذ ىذا القرار، الذي سينشر في النشرة الرسمية  :04ادة ــمــال
 والبحث العممي.

 

 2015 ماي 14حرر بالجزائر في                                                                                     
 وزير وبتفويض منوالع/                                                                                       

 مدير الموارد البشرية                                                                                     
 إمضاء أمير قاسم داودي                                                                                    

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 يتضمن تجديد تشكيمة لجنة ،2015ماي  14قرار مؤرخ في 
 لدى مديرية الخدمات الجامعية سكيكدة االجتماعيةالخدمات 

 

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

 القانون األساسي العام لموظيفة العمومية،
الذي يحدد ، 1982سنة  وماي 15الموافق  1402رجب عام  21 المؤرخ في 179-82بمقتضى المرسوم رقم و  -

 المتمم، محتوى الخدمات االجتماعية وكيفية تمويميا،
، 1982سبتمبر سنة  11 الموافق 1402ذي القعدة عام  23 المؤرخ في 303-82بمقتضى المرسوم رقم و  -
 المتعمق بتسييـر الخدمات االجتماعية،و 
 ،1995مارس سنة  22 الموافق 1415شوال عام  21 المؤرخ في 84-95 رقمبمقتضى المرسوم التنفيذي  -
 ،المعدل والمتمم ،وطني لمخدمات الجامعية وتنظيمو وعمموالديوان الالمتضمن إنشاء و 
الذي  ،2013سنة  يناير 30الموافق  1434ربيع األول  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 يحدد صالحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضمن إنشاء مديريات الخدمات و  ،2004ديسمبر سنة  22بمقتضى  القرار الوزاري المشترك المؤرخ في و  -

 المعدل والمتمم،الجامعية وتحديد مقرىا وقائمة االقامات الجامعية التابعة ليا ومشتمالتيا،
المتتضمن تزكية أعضاء لجنة الخدمات االجتماعية من و  ،2015فيفري سنة  19لممحضر المؤرخ في نظرا  -

 طرف الفروع النقابية لالتحاد العام لمعمال الجزائريين لدى مديرية الخدمات الجامعية سكيكدة،
اعية لدى المتضمن تنصيب أعضاء لجنة الخدمات االجتمو  ،2015فيفري سنة  19لممحضر المؤرخ في نظرا  -

 الخدمات االجتماعية لدى مديرية الخدمات الجامعية سكيكدة،
 

 :ما يأتي ررــقــي
 

 .تجدد تشكيمة لجنة الخدمات االجتماعية لدى مديرية الخدمات الجامعية سكيكدة : ـادة األولىـمــال
 تتشكل لجنة الخدمات االجتماعية من األعضاء اآلتية أسماؤىم : :02ـادة ــمــال

 األعضاء الدائمون:
 عوج عبد الرزاق، –03 بالسكة اليادي،              –02 بوبديوة رشيد،               –01
 وقاف مختار، -06 ولجي عبد السالم،       –05 صروب محفوظ،        –04
 روايقية الزىرة، -09 بوعتروس سمير، -08 تومي أحسن،     -07

  

 األعضاء اإلضافيون :
 كرموز فريد،-03 بوزانة صابر،              –02 بوشنقير السعيد،              –01

( سنوات ابتداء من تاريخ تنصيب المجنة  والذي ال يكون 03عيدة ىذه المجنة لمدة ثالث ) تسري : 03ـادة ــمــال
 .سابقا لتاريخ إعالن نتائج االنتخابات
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متعميم لبتنفيذ ىذا القرار، الذي سينشر في النشرة الرسمية  سكيكدة، مدير الخدمات الجامعيةيكمف  : 04ادة ــمــال
 العالي والبحث العممي.

 

 2015 ماي 14حرر بالجزائر في                                                                                        
 وزير وبتفويض منوالع/                                                                                      

 مدير الموارد البشرية                                                                                     
 إمضاء أمير قاسم داودي                                                                                        
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يتضمن تجديد تشكيمة لجنة ،2015ماي  14قرار مؤرخ في 
 لدى مديرية الخدمات الجامعية بومرداس الخدمات االجتماعية

 

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

 القانون األساسي العام لموظيفة العمومية،
الذي يحدد ، 1982سنة  وماي 15الموافق  1402رجب عام  21 المؤرخ في 179-82بمقتضى المرسوم رقم و  -

 المتمم، محتوى الخدمات االجتماعية وكيفية تمويميا،
، 1982سبتمبر سنة  11 الموافق 1402ذي القعدة عام  23 المؤرخ في 303-82بمقتضى المرسوم رقم و  -
 االجتماعية،المتعمق بتسييـر الخدمات و 
 ،1995مارس سنة  22 الموافق 1415شوال عام  21 المؤرخ في 84-95 رقمبمقتضى المرسوم التنفيذي  -
 ،المعدل والمتمم ،وطني لمخدمات الجامعية وتنظيمو وعمموالديوان الالمتضمن إنشاء و 
الذي  ،2013سنة  يناير 30الموافق  1434ربيع األول  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 يحدد صالحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضمن إنشاء مديريات الخدمات و  ،2004ديسمبر سنة  22بمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في و  -

 المعدل والمتمم،الجامعية وتحديد مقرىا وقائمة االقامات الجامعية التابعة ليا ومشتمالتيا،
المتضمن تزكية أعضاء لجنة الخدمات االجتماعية من و  ،2015مارس سنة  10لممحضر المؤرخ في نظرا  -

 طرف الفروع النقابية لالتحاد العام لمعمال الجزائريين لدى مديرية الخدمات الجامعية بومرداس،
ية لدى المتضمن تنصيب أعضاء لجنة الخدمات االجتماعو  ،2015مارس سنة  10لممحضر المؤرخ في نظرا  -

 .الخدمات االجتماعية لدى مديرية الخدمات الجامعية بومرداس
 

 :ما يأتي يقرر
 

 .تجدد تشكيمة لجنة الخدمات االجتماعية لدى مديرية الخدمات الجامعية بومرداس : ـادة األولىــمــال
 تتشكل لجنة الخدمات االجتماعية من األعضاء اآلتية أسماؤىم:: 02ـادة ــمــال

 الدائمون:األعضاء 
 بمقاسم نصيرة، –03 بن عمرة منور،              –02 ،فوبدي عمر –01
 فج دمحم، -06 غمراسي فريد،                –05 ،حنتوس  دمحم –04
 حموان عمي، -09 بوروبس أحمد، -08 ،بن عمارة مراد -07
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 األعضاء اإلضافيون:
 ،العمري رضوان-03 حميد،مقراني  –02 كواص نور الدين،              –01

 

( سنوات ابتداء من تاريخ تنصيب المجنة  والذي ال يكون 03عيدة ىذه المجنة لمدة ثالث ) تسري : 03ـادة ــمــال
 .سابقا لتاريخ إعالن نتائج االنتخابات

الرسمية لمتعميم بتنفيذ ىذا القرار، الذي سينشر في النشرة  مدير الخدمات الجامعية بومرداس، يكمف : 04ادة ــمــال
 العالي والبحث العممي.

 

 2015 ماي 14حرر بالجزائر في                                                                                         
 وبتفويض منووزير الع/                                                                                            

 مدير الموارد البشرية                                                                                             
 إمضاء أمير قاسم داودي                                                                                           

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يتضمن حل لجنة الخدمات ،2015ماي  14قرار مؤرخ في 
 لدى مديرية الخدمات الجامعية بومرداس االجتماعية

 

 وزيرالتعميم العالي والبحث العممي،إن 
المتضمن و ، 2006سنة  يوليو 15 الموافق 1427جمادى الثانية عام  19 المؤرخ في 03-06بمقتضى األمر رقم  -

 القانون األساسي العام لموظيفة العمومية،
الذي يحدد ، 1982سنة  وماي 15الموافق  1402رجب عام  21 المؤرخ في 179-82بمقتضى المرسوم رقم و  -

 المتمم، محتوى الخدمات االجتماعية وكيفية تمويميا،
، 1982سبتمبر سنة  11 الموافق 1402ذي القعدة عام  23 المؤرخ في 303-82بمقتضى المرسوم رقم و  -
 المتعمق بتسييـر الخدمات االجتماعية،و 
 ،1995مارس سنة  22 الموافق 1415شوال عام  21 المؤرخ في 84-95 رقمبمقتضى المرسوم التنفيذي و  -
 ،المعدل والمتمم ،وطني لمخدمات الجامعية وتنظيمو وعمموالديوان الالمتضمن إنشاء و 
الذي  ،2013سنة  يناير 30الموافق  1434ربيع األول  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 يحدد صالحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضمن إنشاء مديريات الخدمات و  ،2004ديسمبر سنة  22بمقتضى  القرار الوزاري المشترك المؤرخ في و  -

 المعدل والمتمم،الجامعية وتحديد مقرىا وقائمة االقامات الجامعية التابعة ليا ومشتمالتيا،
االجتماعية لدى المتضمن تجديد تشكيمة لجنة الخدمات  ،2012ديسمبر سنة  04لممحضر المؤرخ في نظرا  -

 مديرية الخدمات الجامعية بومرداس،
 ،2014ديسمبر سنة  13نظرا لوفاة رئيس لجنة الخدمات االجتماعية واستقالة وانسحاب جل أعضائيا بتاريخ  -
 نظرا عمى موافقة مدير الخدمات الجامعية بومرداس، -

 

 :ما يأتي ررــقــي
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ديسمبر سنة  13حل لجنة الخدمات االجتماعية المشار الييا في المرجع أعاله ابتداء من تاريخ ت :ـادة األولىــمــال
2014. 

بتنفيذ ىذا القرار، الذي سينشر في النشرة الرسمية  يكمف السيد مدير الخدمات الجامعية بومرداس، :02ـادة ــمــال
 تعميم العالي والبحث العممي.مل

 

 2015 ماي 14حرر بالجزائر في                                                                                       
 وزير وبتفويض منوال/ع                                                                                      

 مدير الموارد البشرية                                                                                      
 إمضاء أمير قاسم داودي                                                                                      

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 لجنة الخدمات ةيتضمن إنشاء وتشكيم ،2015ماي  14قرار مؤرخ في 

 قسنطينةبلدى المدرسة الوطنية العميا في البيوتكنولوجيا  االجتماعية
 

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

 القانون األساسي العام لموظيفة العمومية،
الذي يحدد ، 1982سنة  وماي 15الموافق  1402رجب عام  21 المؤرخ في 179-82بمقتضى المرسوم رقم و  -

 المتمم، الخدمات االجتماعية وكيفية تمويميا،محتوى 
المتعمق و ، 1982سبتمبر سنة  11 الموافق 1402ذي القعدة عام  23المؤرخ في 303-82بمقتضى المرسوم رقم و  -

 بتسييـر الخدمات االجتماعية،
، 2011نوفمبر سنة  28الموافق  1433محرم عام  3 المؤرخ في 399-11 رقمبمقتضى المرسوم التنفيذي و  -
 ،قسنطينةبالمتضمن إنشاء المدرسة الوطنية العميا في البيوتكنولوجيا و 
الذي  ،2013سنة  يناير 30الموافق  1434ربيع األول  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 يحدد صالحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضمن انتخاب أعضاء لجنة الخدمات االجتماعية لدى و  ،2015أفريل سنة  22لممقرر المؤرخ في نظرا  -

 قسنطينة،بالمدرسة الوطنية العميا في البيوتكنولوجيا 
 

 :أتيا يـم ررـــقــي
 .لجنة الخدمات االجتماعية قسنطينةبلدى المدرسة الوطنية العميا في البيوتكنولوجيا نشأ ت :ـادة األولىــمــال
 لجنة الخدمات االجتماعية من األعضاء اآلتية أسماؤىم:شكل تت :02ـادة ــمـــــال

 األعضاء الدائمون:
 ،غمراني نعيمة –03 صفراوي أحالم،              –02 لعقون مصطفى،               –01
  ،شكرود كريم –05 عزيون عمار،                 –04

 األعضاء اإلضافيون :
  ،دقس فمةبن  –02 ريرة مفيدة،          –01
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( سنوات ابتداء من تاريخ تنصيب المجنة والذي ال يكون 03تسري عيدة ىذه المجنة لمدة ثالث ): 03ـادة ــمــال
 .سابقا لتاريخ إعالن نتائج االنتخابات

ىذا القرار، الذي سينشر  قسنطينة،بتنفيذبالسيد مدير المدرسة الوطنية العميا في البيوتكنولوجيا  يكمف : 04ادة ــمــال
 في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي.

 

 2015 ماي 14حرر بالجزائر في                                                                                      
 وزير وبتفويض منوالع/                                                                                   

 مدير الموارد البشرية                                                                                    
 إمضاء أمير قاسم داودي                                                                                  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ،2014ماي  15المؤرخ في  359القرار رقم دل عي، 2015ماي  14 مؤرخ  في 186رقم قـــرار 

 والمتضمن إنشاء األقسام  المكونة لكمية التكنولوجيا لدى جامعة سيدي بمعباس
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، والمتضمن 2014مايو سنة  5الموافق  1435رجب عام  5المؤرخ في  154-14بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -

 أعضاء الحكومة،تعيين 
الموافق أول غشت سنة  1409ذي الحجة عام  29المؤرخ في  141-89وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 والمتضمن إنشاء جامعة سيدي بمعباس، المعدل والمتمم، ،1989
غشت سنة  23الموافق  1424جمادى الثانية عام  24المؤرخ في  279-03وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 منو، 34، الذي يحدد ميـام الجامعـة والقواعـد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدل والمتمم، السيما المادة 2003
 ،2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األول عام  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 الذي يحدد صالحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي،
إنشـاء األقسـام المكونـة لكمية التكنولوجيا لدى والمتضمن  ،2014ماي  15المؤرخ في  359بمقتضى القرار رقم و  -

 جامعـة سيدي بمعباس،
 

 يقـرر مايأتــي
 

 وتحرر كما يأتي: والمذكور أعاله ،2014ماي  15المؤرخ في  359من القرار رقم  2المادة عدل ت: ادة األولىــمــال
 األقسام التالية: -جامعـة سيدي بمعباس  –تنشأ لدى كمية التكنولوجيا :  2المادة  "

 قسم التعميم األساسي لمعموم والتكنولوجيا، -
 ،اليندسة الميكانيكيةقسم  -
 ري،ــــــــــــــقسم ال  -
 قسم الطاقويات وىندسة الطرائق. -
 قسم اليندسة المدنية واألشغال العمومية." -
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كل من السادة المدير العام لمتعميم والتكوين العاليين ومدير جامعة سيدي بمعباس، كل فيما يكمف : 02ادة ــمـال
 يخصو، بتنفيذ ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي.

 

 2015ماي  14 حرر بالجزائر في                                                                                        
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                         

 دمحم مباركي األستاذ                                                                                      
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ، يتضمن إنشاء األقسام2015ماي  14 مؤرخ  في 187رقم قـــرار 
 لكمية اليندسة الكيربائية لدى جامعة سيدي بمعباس المكونة

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، والمتضمن 2014مايو سنة  5الموافق  1435رجب عام  5المؤرخ في  154-14بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -

 تعيين أعضاء الحكومة،
الموافق أول غشت سنة  1409ذي الحجة عام  29المؤرخ في  141-89وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 والمتضمن إنشاء جامعة سيدي بمعباس، المعدل والمتمم، ،1989
غشت سنة  23الموافق  1424جمادى الثانية عام  24المؤرخ في  279-03وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 منو، 34الذي يحدد ميـام الجامعـة والقواعـد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدل والمتمم، السيما المادة  ،2003
 ،2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األول عام  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 .الذي يحدد صالحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي
 

 :ما يأتي ـررــقــي
 

جمادى الثانية عام  24المؤرخ في  279-03من المرسوم التنفيذي رقم  34تطبيقا ألحكام المادة  ادة األولى:ــمــال
القرار إلى إنشاء ييدف ىذا والمذكور أعاله،  ، المعدل والمتمم،2003 سنةغشت  23الموافق  1424

 .-جامعة سيدي بمعباس –األقسام المكونة لكمية اليندسة الكيربائية 
 األقسام التالية: -جامعـة سيدي بمعباس  –تنشأ لدى كمية اليندسة الكيربائية : 02ة ادــمـــــــال

 قسم اإللكترونيك، -
 قسم اإللكتروتقني، -
 قسم أوتوماتيكية، -
 .السمكية والالسمكية قسم اإلتصاالت -

يكمف كل من السادة المدير العام لمتعميم والتكوين العاليين ومدير جامعة سيدي بمعباس، كل فيما : 03ادة ــمــال
 يخصو، بتنفيذ ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي.

 

 2015ماي  14حرر بالجزائر في :                                                                                       
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                      

 دمحم مباركي األستاذ                                                                                    
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 المجمس العممي ، يحـدد القائمة االسمية ألعضـاء2015ماي  14مـؤرخ في  188رقم قـرار 
 بجامعة دمحم الشريف مساعدية بسوق أىراس لمعيد العموم الفالحية والبيطرية

 

 العالي والبحث العممي،إن وزير التعميم 
 ،2014مايو سنة  5 الموافق 1435رجب عام  05المؤرخ في  154-14بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -
 تضمن تعيين أعضاء الحكومة،موال
غشت سنة  23الموافق  1424جمادي الثانية عام  24المؤرخ في  279-03وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 منو، 67ال سيما المادة  الذي يحدد ميام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدل والمتمم، ،2003
 ،2012يونيو سنة  4الموافق  1433رجب عام  14المؤرخ في  245-12وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 والمتضمن إنشاء جامعة سوق أىراس،
 ،2013سنة  يناير 30الموافق  1434ربيع األول عام  18لمؤرخ في ا 77-13 رقموبمقتضى المرسوم التنفيذي  -

 الذي يحدد صالحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 فبراير 3و 2 لمعيد العموم الفالحية والبيطرية المؤرخة فيوبناء عمى محاضر انتخاب أعضاء المجمس العممي  -

2015. 
 :ما يأتي ــررــقــيـ

 

 1424جمادي الثانية عام24المؤرخفي279-03رقم  المرسوم التنفيذيمن  67 تطبيقا ألحكام المادة :ادة األولىــمــال
ييدف ىذا القرار إلى تحديد ،  والمذكور أعاله ،المعدل والمتمم، 2003سنة  غشت 23 لموافقا

القائمةاالسمية ألعضاء المجمس العممي لمعيد العموم الفالحية والبيطرية بجامعة دمحم الشريف مساعدية 
 .بسوق أىراس

تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لمعيد العموم الفالحية والبيطرية بجامعة دمحمالشريف  :02ادة ــمــال
 الجدول الممحق بيذا القرار.في  بسوق أىراس مساعدية

يكمف المدير العام لمتعميم والتكوين العاليين ومدير جامعة دمحم الشريف مساعدية بسوق أىراس، كل فيما 03ادة ــمــال : 
 .يخصو، بتنفيذ ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي

 

 2015ماي  14حرر بالجزائر في :                                                                                         
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                        

 دمحم مباركي األستاذ                                                                                       
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 المجمس يحدد القائمة االسمية ألعضاءالذي  ،2015 ماي 14المؤرخ في  188رقم ممحق بالقرار 
 بجامعة دمحم الشريف مساعدية بسوق أىراس الفالحية و البيطريةالعممي لمعيد العموم 

 

 الصفـة  االسم والمقـب
رئيسة المجمس العممي لمعيد العموم الفالحية والبيطرية، ممثمة عن  بوزبدة فريدة

 األساتذة من مصف األستاذية عن قسم العموم البيطرية
 مدير المعيد عزوز منير
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 مكمف لما بعد التدرج و البحث العممي والعالقات الخارجيةنائب المدير  عوادي عاطف
 نائبة المدير مكمف بالدراسات والمسائل المرتبطة بالطمبة حوسو ىند

 رئيس قسم العموم البيطرية غريسي جالل الدين
 رئيس قسم العموم الفالحية مشنتل اليادي
 العموم البيطريةممثل عن األساتذة من مصف األستاذية عن قسم  بولبدة ناجي

 ممثل عن األساتذة من مصف األستاذية عن قسم العموم الفالحية عبد المجيد الصادق
 ممثل عن األساتذة من مصف األستاذية عن قسم العموم الفالحية فاضل جمال

 ممثل عن األساتذة المساعدين قسم " أ " لممعيد بعدونة بياء الدين
 المساعدين قسم " أ " لممعيدممثل عن األساتذة  شوال خير الدين
 مسؤولة مكتبة المعيد بوصالح مباركة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 المجمس العممي ، يحـدد القائمة االسمية ألعضـاء2015ماي  14مـؤرخ في  189رقم قـرار 

 بجامعة دمحم الشريف مساعدية بسوق أىراس لمعيد عموم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية
 

 إن وزيـر التعميـم العـالي والبحـث العـممي،
تضمن موال ،2014مايو سنة  5 الموافق 1435رجب عام  5المؤرخ في  154-14بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -

 تعيين أعضاء الحكومة،
غشت سنة  23الموافق  1424جمادي الثانية عام  24المؤرخ في  279-03وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 منو، 67ال سيما المادة الذي يحدد ميام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدل والمتمم،  ،2003
 ،2012يونيو سنة  4الموافق  1433رجب عام  14المؤرخ في  245-12وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 والمتضمن إنشاء جامعة سوق أىراس،
 ،2013سنة  يناير 30الموافق  1434ربيع األول عام  18المؤرخ في  77-13 رقموبمقتضى المرسوم التنفيذي  -

 الذي يحدد صالحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي،
والرياضية المؤرخ في  لمعيد عموم وتقنيات النشاطات البدنية وبناء عمى محضر انتخاب أعضاء المجمس العممي  -
 .2015فيفري  4

 

 :ما يأتي ــررــقــيـ
 

 1424 الثانية عامجمادي  24في  المؤرخ 279-03رقم  المرسوم التنفيذيمن  67ة تطبيقا ألحكام الماد :ادة األولىـمــال
 ييدف ىذا القرار إلى تحديد القائمة،  والمذكور أعاله ،المعدل والمتمم، 2003سنة  غشت 23 لموافقا

بجامعة دمحم الشريف ية والرياضية االسمية ألعضاء المجمس العممي لمعيد عموم وتقنيات النشاطات البدن
 .مساعدية بسوق أىراس

االسمية ألعضاء المجمس العممي لمعيد عموم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية بجامعة تحدد القائمة  :02ادة ــمــال
 الجدول الممحق بيذا القرار.في  الشريف مساعدية بسوق أىراس دمحم
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بسوق أىراس، كل فيما  يكمف المدير العام لمتعميم والتكوين العاليين ومدير جامعة دمحم الشريف مساعدية :03ادة ــمــال
 .يخصو، بتنفيذ ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي

 

 2015ماي  14 حرر بالجزائر في                                                                                           
 لبحث العممياوزير التعميم العالي و                                                                                             

 دمحم مباركي األستاذ                                                                                              
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ألعضاء المجمس يحدد القائمة االسميةالذي  ،2015ماي  14المؤرخ في  189رقم ممحق بالقرار 
 بجامعة دمحم الشريف مساعدية بسوق أىراس والرياضيةالعممي لمعيد عموم وتقنيات النشاطات البدنية 

 

 الصفـة     االسم والمقـب
 رئيس المجمس العممي لمعيد عموم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية فاتح عبدلي

 مدير المعيد عبد الحق  غيد
 نائبة المدير مكمفة بالعالقات الخارجية وما بعد التدرج غالميإيمان 

 نائب المدير مكمف بالدراسات وشؤون الطمبة محمود محفوظي
 رئيس قسم التعميم األساسي أحمد بن دمحم

 رئيس قسم التخصصات الرياضية سمير بن سايح
 ممثل عن األساتذة من مصف األستاذية حفيع قميني
 عن األساتذةممثل  صالح موفق
 ممثل عن األساتذة المساعدين قسم " أ " لممعيد فؤاد بوقزولة
 ممثل عن األساتذة المساعدين قسم " أ " لممعيد فؤاد العيداني

 مسؤولة مكتبة المعيد بن العربي ايمان
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 المجمس يحـدد القائمة االسمية ألعضـاء ،2015ماي  14مـؤرخ في  190رقم قـرار 
 بجامعة دمحم الشريف مساعدية بسوق أىراس العممي لكمية اآلداب والمغات

 

 والبحـث العـممي،إن وزيـر التعميـم العـالي 
تضمن مالو ،2014مايو سنة  5 الموافق 1435رجب عام  5المؤرخ في  154-14بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -

 تعيين أعضاء الحكومة،
غشت سنة  23الموافق  1424جمادي الثانية عام  24المؤرخ في  279-03وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 منو، 44ال سيما المادة  الذي يحدد ميام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدل والمتمم، ،2003
 ،2012يونيو سنة  4الموافق  1433رجب عام  14المؤرخ في  245-12وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 والمتضمن إنشاء جامعة سوق أىراس،
 ،2013سنة يناير  30الموافق  1434ربيع األول عام  18المؤرخ في  77-13رقموبمقتضى المرسوم التنفيذي  -

 الذي يحدد صالحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي،
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 .2015 فبراير 9و 8 وبناء عمى محاضر انتخاب أعضاء المجمس العممي لكمية اآلداب والمغات المؤرخة في -
 

 :ما يأتي يـقــرر
 

جمادي الثانية عام  24المؤرخ في  279-03من المرسوم التنفيذي رقم  44ة تطبيقا ألحكام الماد ادة األولى:ــمــال
والمذكور أعاله ، ييدف ىذا القرار إلى  ،، المعدل والمتمم 2003غشت سنة  23الموافق  1424

تحديد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية اآلداب والمغات بجامعة دمحم الشريف مساعدية 
 بسوق أىراس.

 تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية اآلداب والمغات بجامعة دمحم الشريف مساعدية :02ادة ــمــال
 الجدول الممحق بيذا القرار.في بسوق أىراس 

يكمف المدير العام لمتعميم والتكوين العاليين ومدير جامعة دمحم الشريف مساعدية بسوق أىراس، كل  :03ادة ــمــال
 فيما يخصو، بتنفيذ ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي.

 

 2015ماي  14 حرر بالجزائر في                                                                                         
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                          

 دمحم مباركي األستاذ                                                                                      
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 القائمة االسمية ألعضاءيحدد الذي ، 2015ماي  14المؤرخ في  190رقم ممحق بالقرار 
 بجامعة دمحم الشريف مساعدية بسوق أىراس المجمس العممي لكمية اآلداب والمغات

 

 الصفـة االسم والمقـب
رئيس المجمس العممي لكمية اآلداب المغات، ممثل عن األساتذة من مصف األستاذية  دمحم صاري 

 لقسم المغة واألدب العربي
 عميد الكمية مداني زيقم
 العالقات الخارجيةبعد التدرج والبحث العممي و  نائب عميد الكمية مكمف بما عماد شارف
 نائب عميد الكمية مكمف بالدراسات والمسائل المرتبطة بالطمبة مخموف لوني
 رئيس قسم المغة واألدب العربي رضا جوامع
 رئيسة قسم المغات األجنبية وردة دريدي

 المجنة العممية لقسم المغة واألدب العربيرئيس  عبد الوىاب شعالن
 مديرة مخبر بحث مديحة عتيق
 ممثمة عن األساتذة من مصف األستاذية عن قسم المغة واألدب العربي سميمة لوكام
 ممثل عن األساتذة من مصف األستاذية عن قسم المغات األجنبية وجيو قيرية
 عن قسم المغات األجنبية ممثل عن األساتذة من مصف األستاذية شداد بوقرة

 ممثل األساتذة المساعدين قسم " أ " لمكمية مالك عوادي
 ممثل األساتذة المساعدين قسم " أ " لمكمية جموعي سعدي

 مسؤولة المكتبة يمينة مزيان
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 المجنة العممية ، يحـدد القائمة االسمية ألعضـاء2015ماي  14مـؤرخ في  191رقم قـرار 
 بجامعة دمحم الشريف مساعدية بسوق أىراس واألدب العربي لكمية اآلداب والمغاتلقسم المغة 

 

 إن وزيـر التعميـم العـالي والبحـث العـممي،
تضمن مالو ،2014مايو سنة  5 الموافق 1435رجب عام  5المؤرخ في  154-14بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -

 تعيين أعضاء الحكومة،
غشت سنة  23الموافق  1424جمادي الثانية عام  24المؤرخ في  279-03وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 منو، 48ال سيما المادة  الذي يحدد ميام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدل والمتمم، ،2003
 ،2012يونيو سنة  4الموافق  1433رجب عام  14المؤرخ في  245-12وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 والمتضمن إنشاء جامعة سوق أىراس،
 ،2013سنة يناير  30الموافق  1434ربيع األول عام  18المؤرخ في  77-13 رقموبمقتضى المرسوم التنفيذي  -

 الذي يحدد صالحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 .2015فبراير   9و 8األدب العربي المؤرخة في قسم المغة و المجنة العممية لوبناء عمى محاضر انتخاب أعضاء  -

 

 ما يأتي: يـقــرر
 

جمادي الثانية عام  24المؤرخ في  279-03من المرسوم التنفيذي رقم  48تطبيقا ألحكام المادة  :ادة األولىــمــال
، المعدل والمتمم والمذكور أعاله، ييدف ىذا القرار إلى تحديد 2003غشت سنة  23الموافق  1424

القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم المغة واألدب العربي لكمية اآلداب والمغات بجامعة دمحم 
 الشريف مساعدية بسوق أىراس.

العممية لقسم المغة و األدب العربي لكمية اآلداب والمغات تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة  :02ادة ــمــال
 الجدول الممحق بيذا القرار.في بجامعة دمحم الشريف مساعدية بسوق أىراس 

بسوق أىراس، كل  يكمف المدير العام لمتعميم والتكوين العاليين ومدير جامعة دمحم الشريف مساعدية :03ادة ــمــال
 فيما يخصو، بتنفيذ ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي.

 

 2015ماي  14 حرر بالجزائر في                                                                                          
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                          

 األستاذ: دمحم مباركي                                                                                        
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ألعضاء المجنة العممية يحدد القائمة االسمية، الذي 2015ماي  14المؤرخ في  191رقم ممحق بالقرار 
 بجامعة دمحم الشريف مساعدية بسوق أىراس المغة واألدب العربي  لكمية اآلداب والمغات لقسم

 

 الصفـة والمقـباالسم 
 رئيس المجنة العممية لقسم المغة و األدب العربي عبد الوىاب شعالن

 رئيس القسم رضا جوامع
 ممثل عن األساتذة دمحم صاري 
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 ممثمة عن األساتذة المحاضرين قسم " أ " سميمة لوكام
 ممثمة عن األساتذة المحاضرين قسم " ب " بياء بن نوار
 األساتذة المساعدين قسم " أ "ممثل عن  مالك عوادي

 ممثل عن األساتذة المساعدين قسم " أ " جموعي سعدي
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 المجمس ، يحـدد القائمة االسمية ألعضـاء2015ماي  14مـؤرخ في  192رقم قـرار 
 بجامعة دمحم الشريف مساعدية بسوق أىراس لكمية عموم الطبيعة والحياةالعممي 

 

 إن وزيـر التعميـم العـالي والبحـث العـممي،
تضمن مالو ،2014مايو سنة  5 الموافق 1435رجب عام  5المؤرخ في  154-14بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -

 تعيين أعضاء الحكومة،
غشت سنة  23الموافق  1424جمادي الثانية عام  24المؤرخ في  279-03وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 منو، 44ال سيما المادة  يميا وسيرىا، المعدل والمتمم،الذي يحدد ميام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظ ،2003
 ،2012يونيو سنة  4الموافق  1433رجب عام  14المؤرخ في  245-12وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 والمتضمن إنشاء جامعة سوق أىراس،
 ،2013سنة يناير  30الموافق  1434ربيع األول عام  18المؤرخ في  77-13 رقموبمقتضى المرسوم التنفيذي  -

 الذي يحدد صالحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 .2015فبراير 8 الطبيعة و الحياة المؤرخ فيوبناء عمى محضر انتخاب أعضاء المجمس العممي لكمية عموم  -

 

 ما يأتي: يـقــرر
 

جمادي الثانية عام  24المؤرخ في  279-03من المرسوم التنفيذي رقم  44ة تطبيقا ألحكام الماد :ادة األولىــمــال
والمذكور أعاله، ييدف ىذا القرار إلى تحديد  ،، المعدل والمتمم2003غشت سنة  23الموافق  1424

القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية عموم الطبيعة والحياة بجامعة الشريف مساعدية بسوق 
 أىراس.

تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية عموم الطبيعة والحياة بجامعة دمحم الشريف  :02ادة ــمــال
 الجدول الممحق بيذا القرار.في بسوق أىراس  مساعدية

يكمف المدير العام لمتعميم والتكوين العاليين ومدير جامعة دمحم الشريف مساعدية بسوق أىراس، كل  :03ادة ــمــال
 فيما يخصو، بتنفيذ ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي.

 

 2015ماي  14 حرر بالجزائر في                                                                                          
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                           

 دمحم مباركي األستاذ                                                                                          
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 ألعضاء يحدد القائمة االسمية، الذي 2015ماي  14المؤرخ في  192رقم ممحق بالقرار 
 بجامعة دمحم الشريف مساعدية بسوق أىراس الحياةمس  العممي لكمية عموم الطبيعة و المج

 

 الصفـة االسم والمقـب
رئيس المجمس العممي لكمية عموم الطبيعة والحياة، ممثل عن األساتذة من  شفرور عز الدين

 مصف األستاذية لقسم البيولوجيا
 عميد الكمية معزي دمحم اشريف
 نائبة عميد الكمية مكمفة بالدراسات والمسائل المرتبطة بالطمبة خالدي  فضيمة
 عميد الكمية مكمف بما بعد التدرج والبحث العممي والعالقات الخارجيةنائب  بوعزيز عمي
 رئيسة قسم البيولوجيا طقيق آسيا

 رئيسة المجنة العممية لقسم البيولوجيا صديق سيام
 مديرة مخبر بحث كواشي نيى

 ممثمة عن األساتذة من مصف األستاذية لقسم البيولوجيا بوعالق شييناز
 األساتذة المساعدين قسم " أ " ممثل عن عياري عادل
 ممثمة عن األساتذة المساعدين قسم " أ " مرغاد آمنة
 مسؤولة مكتبة الكمية محنان سيام

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 المجنة العممية ، يحـدد القائمة االسمية ألعضـاء2015ماي  14مـؤرخ في  193رقم قـرار 
 بجامعة دمحم الشريف مساعدية بسوق أىراس البيولوجيا لكمية عموم الطبيعة والحياة لقسم

 

 ،إن وزيـر التعميـم العـالي والبحـث العـممي
تضمن مالو ،2014مايو سنة  5 الموافق 1435رجب عام  5المؤرخ في  154-14بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -

 تعيين أعضاء الحكومة،
غشت سنة  23الموافق  1424جمادي الثانية عام  24المؤرخ في  279-03وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 منو، 48ال سيما المادة  الذي يحدد ميام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدل والمتمم، ،2003
 ،2012يونيو سنة  4الموافق  1433رجب عام  14المؤرخ في  245-12وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 والمتضمن إنشاء جامعة سوق أىراس،
 ،2013سنة يناير 30الموافق  1434ربيع األول عام  18المؤرخ في  77-13رقموبمقتضى المرسوم التنفيذي  -

 الذي يحدد صالحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 .2015فبراير  8المجنة العممية لقسم البيولوجيا المؤرخ في  وبناء عمى محضر انتخاب أعضاء  -

 

 ما يأتي: يـقــرر
 

جمادي الثانية عام  24المؤرخ في  279-03من المرسوم التنفيذي رقم  48تطبيقا ألحكام المادة  :ادة األولىــمــال
والمذكور أعاله، ييدف ىذا القرار إلى  ،، المعدل والمتمم2003غشت سنة  23الموافق  1424

تحديد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم البيولوجيا لكمية عموم الطبيعة والحياة بجامعة 
 دمحم الشريف مساعدية بسوق أىراس.
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تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم البيولوجيا لكمية عموم الطبيعة و الحياة بجامعة  :02ادة ــمــال
 الجدول الممحق بيذا القرار.في دمحم الشريف مساعدية بسوق أىراس 

المدير العام لمتعميم والتكوين العاليين ومدير جامعة دمحم الشريف مساعدية بسوق أىراس، كل يكمف :03ادة ــمــال  
 فيما يخصو، بتنفيذ ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي.

 

 2015ماي  14 حرر بالجزائر في                                                                                            
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                            

 دمحم مباركياألستاذ                                                                                            
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ألعضاء المجنة يحدد القائمة االسميةالذي ،2015ماي  14المؤرخ في  193رقم ممحق بالقرار 
 بجامعة دمحم الشريف مساعدية بسوق أىراس البيولوجيا  لكمية عموم الطبيعة و الحياةالعممية لقسم 

 

 الصفـة االسم والمقـب
 رئيسة المجنة العممية لقسم البيولوجيا صديق  سيام
 رئيسة القسم طقيق آسيا
 ممثمة عن  األساتذة المحاضرين قسم " أ " كواشي نيى

 المحاضرين قسم " ب"ممثمة عن األساتذة  لعياشي نعيمة
 ممثل عن األساتذة المحاضرين قسم " ب عمواني عبد الوىاب

 ممثل عن األساتذة المساعدين قسم " أ " سعودي بوجمعة
 ممثمة عن األساتذة المساعدين قسم " أ " مرغاد آمنة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 المجمس العممي يحـدد القائمة االسمية ألعضـاء ،2015ماي  14مـؤرخ في  194رقم قـرار 

 بجامعة دمحم الشريف مساعدية بسوق أىراس التجارية وعموم التسييرو  لكمية العموم االقتصادية
 

 إن وزيـر التعميـم العـالي والبحـث العـممي،
تضمن مالو ،2014مايو سنة  5 الموافق 1435رجب عام  5المؤرخ في  154-14بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -

 تعيين أعضاء الحكومة،
غشت سنة  23الموافق  1424جمادي الثانية عام  24المؤرخ في  279-03وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 منو، 44ال سيما المادة  الذي يحدد ميام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدل والمتمم، ،2003
 ،2012يونيو سنة  4الموافق  1433رجب عام  14المؤرخ في  245-12وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 والمتضمن إنشاء جامعة سوق أىراس،
 ،2013سنة يناير  30الموافق  1434ربيع األول عام  18المؤرخ في  77-13 رقموبمقتضى المرسوم التنفيذي  -

 الذي يحدد صالحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 وبناء عمى محضر انتخاب أعضاء المجمس العممي لكمية العموم االقتصادية، التجارية وعموم التسيير المؤرخ في  -
 .2015 فبراير 4
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 ما يأتي: يـقــرر
 

جمادي الثانية عام  24المؤرخ في  279-03من المرسوم التنفيذي رقم  44ة تطبيقا ألحكام الماد :ادة األولىــمــال
والمذكور أعاله، ييدف ىذا القرار إلى تحديد  ،، المعدل والمتمم2003غشت سنة  23الموافق  1424

التجارية وعموم التسيير بجامعة و  القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية العموم االقتصادية
 دمحم الشريف مساعدية بسوق أىراس.

التجارية وعموم التسيير و  تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية العموم االقتصادية :02ادة ـمــال
 الجدول الممحق بيذا القرار.في بجامعة دمحم الشريف مساعدية بسوق أىراس 

بسوق أىراس، كل  يكمف المدير العام لمتعميم والتكوين العاليين ومدير جامعة دمحم الشريف مساعدية :03ادة ــمــال
 فيما يخصو، بتنفيذ ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي.

 

 2015ماي  14 حرر بالجزائر في                                                                                             
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                              

 دمحم مباركياألستاذ                                                                                               
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ألعضاء المجمس يحدد القائمة االسمية، الذي 2015ماي  14المؤرخ في  194رقم ممحق بالقرار 
 بجامعة دمحم الشريف مساعدية بسوق أىراس التجارية وعموم التسييرو العممي لكمية العموم االقتصادية 

 

 الصفـة   والمقـباالسم 
رئيس المجمس العممي لكمية العموم االقتصادية، التجارية وعموم التسيير،  لزعر عمي

 ممثل عن األساتذة من مصف األستاذية لقسم عموم التسيير
 عميد الكمية بن رجم دمحم خميسي
 نائب عميد الكمية مكمف بما بعد التدرج  والعالقات الخارجية بن خديجة منصف

 نائب عميد الكمية مكمف بالدراسات والشؤون المرتبطة بالطمبة شريف بوفاس
 رئيسة قسم العموم التجارية طمحي فاطمة الزىراء

 رئيس قسم عموم التسيير بيمول نور الدين
 رئيس قسم العموم االقتصادية عابدي دمحم السعيد

 رئيس قسم التعميم األساسي لعاليبية مالك
 المجنة العممية لقسم عموم التسييررئيس  بوعشة فوزية
 ممثل عن األساتذة من قسم عموم التسيير بارك نعيمة

 ممثمة عن األساتذة من قسم العموم االقتصادية حميمي حكيمة
 ممثل عن األساتذة من قسم العموم االقتصادية دغمان زوبير
 ممثل عن األساتذة من قسم العموم التجارية برجي نسرين
 ممثمة عن األساتذة من قسم العموم التجارية عبد الرحمان أوالد زاوي 

 ممثل عن األساتذة المساعدين قسم " أ " محرز نور الدين
 ممثل عن األساتذة المساعدين قسم " أ " بن بوزيد سميمان

 مسؤولة مكتبة الكمية بدراني عقيمة
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 المجنة العممية لقسم عموم يحـدد القائمة االسمية ألعضـاء  ،2015ماي  14مـؤرخ في  195رقم قـرار 
 بجامعة دمحم الشريف مساعدية بسوق أىراس التجارية وعموم التسييرو التسيير لكمية العموم االقتصادية 

 

 إن وزيـر التعميـم العـالي والبحـث العـممي،
تضمن مالو ،2014مايو سنة  5 الموافق 1435رجب عام  5المؤرخ في  154-14بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -

 تعيين أعضاء الحكومة،
غشت سنة  23الموافق  1424جمادي الثانية عام  24المؤرخ في  279-03وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 منو، 48ال سيما المادة  الذي يحدد ميام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدل والمتمم، ،2003
 ،2012يونيو سنة  4الموافق  1433رجب عام  14المؤرخ في  245-12تضى المرسوم التنفيذي رقم وبمق -

 والمتضمن إنشاء جامعة سوق أىراس،
 ،2013سنة يناير  30الموافق  1434ربيع األول عام  18المؤرخ في  77-13 رقموبمقتضى المرسوم التنفيذي  -

 الذي يحدد صالحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 .2015فبراير  4و 3وبناء عمى محاضر انتخاب أعضاء المجنة العممية لقسم عموم التسيير المؤرخ في  -

 

 :ما يأتي يـقــرر
 

جمادي الثانية عام  24المؤرخ في  279-03من المرسوم التنفيذي رقم  48تطبيقا ألحكام المادة  :ادة األولىــمــال
والمذكور أعاله، ييدف ىذا القرار إلى تحديد  ،، المعدل والمتمم2003غشت سنة  23الموافق  1424

التجارية وعموم و  القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم عموم التسيير لكمية العموم االقتصادية
 التسيير بجامعة دمحم الشريف مساعدية بسوق أىراس.

التجارية و  التسيير لكمية العموم االقتصاديةتحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم عموم  :02ادة ــمــال
 الجدول الممحق بيذا القرار.في وعموم التسيير بجامعة دمحم الشريف مساعدية بسوق أىراس 

بسوق أىراس، كل  المدير العام لمتعميم والتكوين العاليين ومدير جامعة دمحم الشريف مساعدية يكمف :03ادة ــمــال
 فيما يخصو، بتنفيذ ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي.

 

 2015ماي  14 حرر بالجزائر في                                                                                          
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                           

 دمحم مباركي األستاذ                                                                                            
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لقسم  ألعضاء المجنة العممية يحدد القائمة االسمية، الذي 2015ماي  14المؤرخ في  195رقم ممحق بالقرار 
 مساعدية بسوق أىراسبجامعة دمحم الشريف  التجارية وعموم التسييرو  عموم التسيير لكمية العموم االقتصادية

 

 الصفـة  االسم والمقـب
 رئيسة المجنة العممية لقسم عموم التسيير بوعشة فوزية

 رئيس القسم بيمول نور الدين
 ممثل عن األساتذة لزعر عمي
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 ممثمة عن األساتذة المحاضرين قسم " ب " بارك نعيمة
 ممثل عن األساتذة المساعدين قسم " أ " دغرير فتحي

 ممثل عن األساتذة المساعدين قسم " أ " بالل رحاحمية
 ممثمة عن األساتذة المساعدين قسم " أ " بوشويشة رقية

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 سملق ألعضـاء المجنة العممية يحـدد القائمة االسمية 2015ماي  14مـؤرخ في  196رقم قـرار 

 لكمية العموم البيولوجية والعموم الفالحية بجامعة مولود معمري بتيزي وزو والميكروبيولوجياالبيوكيمياء 
 

 إن وزيـر التعميـم العـالي والبحـث العـممي،
تضمن موال ،2014مايو سنة  5الموافق  1435رجب عام  5في  المؤرخ 154-14بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -

 تعيين أعضاء الحكومة،
 سنةغشت  أولالموافق  1409ذي الحجة عام  29المؤرخ في  139-89وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 والمتضمن إنشاء جامعة تيزي وزو، المعدل والمتمم، ،1989
غشت سنة  23الموافق  1424جمادى الثانية عام  24المؤرخ في  279-03وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 منو، 48ال سيما المادة  الذي يحدد ميام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدل والمتمم، ،2003
 ،2013سنة  يناير 30الموافـق  1434ربيع األول عام  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 الذي يحدد صالحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي،
أكتوبر  26و 22وبناء عمى محاضر انتخاب أعضاء  المجنة العممية لقسم  البيوكيمياء والميكروبيولوجيا المؤرخة في  -

2014. 
 :ما يأتي يـقــرر

 

جمادى الثانية عام  24المؤرخ في  279-03من المرسوم التنفيذي رقم  48تطبيقا ألحكام المادة  :ادة األولىــمــال
لى تحديد  ،، المعدل والمتمم2003غشت سنة  23الموافق  1424 والمذكور أعاله، ييـدفيـذا القرارا 

القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم البيوكيمياء والميكروبيولوجيا لكمية العموم البيولوجية 
 والعموم الفالحية بجامعة مولود معمري بتيزي وزو.

تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم البيوكيمياء و الميكروبيولوجيا لكمية العموم  :02ادة ــمــال
 البيولوجية والعموم الفالحية بجامعة مولود معمري بتيزي وزو بالجدول الممحق بيذا القرار.

ي بتيزي وزو، كل فيما يخصو، يكمف المدير العام لمتعميم والتكوين العاليين ومدير جامعة مولود معمر  :03ادة ـمــال
 بتنفيذ ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي.

 

 2015ماي  14 حرر بالجزائر في                                                                                        
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                       

 دمحم مباركي األستاذ                                                                                     
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 لقسم االسمية ألعضاء المجنة العممية يحدد القائمة، الذي 2015ماي  14المؤرخ في  196رقم ممحق بالقرار 
 لكمية العموم البيولوجية و العموم الفالحية بجامعة مولود معمري بتيزي وزو البيوكيمياء والميكروبيولوجيا

 

 الصفـة االسم والمقـب
 سم البيوكيمياء والميكروبيولوجيارئيس المجنة العممية لق جنان جمال
 رئيس القسم بريز  كريم

 ممثل عن األساتذة ماتي  عبد الرحمان
 ممثمة عن األساتذة مولتي فريدة زوجة ماتي

 ممثل عن األساتذة المحاضرين قسم " ب " أولحاج آكمي
 عن األساتذة المساعدين قسم " أ "ممثمة  مقني  نسيمة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يحـدد القائـمة اإلسمية ألعضـاء ،2015ماي  14مـؤرخ في  197رقم  قــرار

 المجنة العممية لقسـم المغة االنجميزية لكميـة اآلداب والمغات بجامعة تيـزي وزو
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
تضمن موال ،2014مايو سنة  5الموافق  1435رجب عام  5المؤرخ في  154-14بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -

 تعيين أعضاء الحكومة،
 سنةغشت  أولالموافق  1409ذي الحجة عام  29المؤرخ في  139-89وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 والمتضمن إنشاء جامعة تيزي وزو، المعدل والمتمم، ،1989
غشت سنة  23الموافق  1424جمادى الثانية عام  24المؤرخ في  279-03وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 منو، 48ال سيما المادة الذي يحدد ميام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدل والمتمم، ،2003
 ،2013سنة  يناير 30الموافـق  1434ربيع األول عام  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 الذي يحدد صالحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 .2014أكتوبر  30وبناء عمى محضر اجتماع المجنة العممية لقسم  المغة االنجميزية  بتاريــخ  -

 

 :ما يأتي ــررـــقــي
 

جمادى الثانيةعام  24المؤرخ في  279-03من المرسوم التنفيذي رقم  48تطبيقا ألحكـام المادة : ادة األولىــمــال
والمذكـور أعـاله،  ييـدف ىـذا القـرار الى تحديد  ،والمتمم، المعدل 2003غشت سـنة  23الموافق  1424

 القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم المغة االنجميزية لكمية اآلداب والمغات بجامعــة تيزي وزو.
تحدد القائمة االسمية ألعضـاء المجنة العممية لقسم  المغة االنجميزية لكمية اآلداب والمغات بجامعة  :02ادة ــمــال

 الجدول الممحق بيذا القرار.في تيزي وزو 
يخصو، بتنـفيذ ىـذا  فيــما كل ،يكمف المدير العام لمتعميـم والتكويــن العالييــن ومدير جامعة تيزي وزو: 03ادة ــمــال

 ينـشر في النـشرة الرسـمية لمتعميم العالي والبحث العممي.سالذي  القـرار
 

 2015ماي  14 حرر بالجزائر في                                                                                          
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                           

 دمحم مباركي األستاذ                                                                                        
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 يحدد القائمة االسمية ألعضاء الذي، 2015ماي  14المـؤرخ في  197رقم ممحق بالقرار 
 العممية لقسم المغة االنجميزية لكمية اآلداب والمغات بجامعة مولود معمري بتيزي وزو المجنة

 

 اإلسم والمقب الصفة
 صبرينة زرار المجنة العممية لقسم المغة االنجميزية ةرئيس

 بن مشيش حسان رئيس القسم
 ريش بوثمجة التعميم العاليأستاذ 
 ياسين صورينة قسم " ب " ةمحاضر  ةأستاذ
 بوتوشنت فضيمة قسم " ب " ةمحاضر  ةأستاذ

 قريتي دمحم أستاذ محاضر قسم " ب"
 حدادو  دمحم أستاذ مساعد قسم " أ "

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 المجنة يحدد القائمة االسمية ألعضاء ،2015ماي  14مؤرخ في  198رقم قرار 

 بجامعة بتيزي وزو العممية لقسم العموم االجتماعية لكمّية العموم اإلنسانية واالجتماعّية
 

 البحث العممي،إن وزير التعميم العالي و 
تضمن موال ،2014مايو سنة  5الموافق  1435رجب عام  5المؤرخ في  154-14بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -

 تعيين أعضاء الحكومة،
 سنةغشت  أولالموافق  1409ذي الحجة عام  29المؤرخ في  139-89وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 والمتضمن إنشاء جامعة تيزي وزو، المعدل والمتمم، ،1989
غشت سنة  23الموافق  1424جمادى الثانية عام  24المؤرخ في  279-03وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 منو، 48ال سيما المادة الذي يحدد ميام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدل والمتمم، ،2003
 ،2013سنة  يناير 30الموافـق  1434ربيع األول عام  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 الذي يحدد صالحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي،
نوفمبر  02أكتوبر و 29اء عمى محاضر انتخاب أعضاء المجنة العممية لقسم العموم االجتماعّية المؤّرخة في وبن -

2014. 
 :ر ما يأتييـقــر 

 

 1424جمادى الثانية عام  24المؤرخ في  279-03من المرسوم التنفيذي رقم  48تطبيقا ألحكام المادة  :ادة األولىــمــال
والمذكور أعاله، ييدف ىذا القرار إلى تحديد القائمة االسمية  ،المعّدل والمتّمم ،2003غشت سنة  23الموافق 

 ألعضاء المجنة العممية لقسم العموم االجتماعّية لكمية العموم اإلنسانية واالجتماعّية بجامعة تيزي وزو.
العموم االجتماعّية لكمية العموم اإلنسانية واالجتماعّية المجنة العممية لقسم القائمة االسمية ألعضاء  تحدد: 02ادة ــمــال

 الجدول الممحق بيذا القرار.في  بجامعة تيزي وزو
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، كل فيما يخصو، بتنفيذ ىذا تيزي وزويكمف المدير العام لمتعميم والتكوين العاليين ومدير جامعة  :03ادة ــمــال
 العالي والبحث العممي.القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميم 

 

 2015ماي  14 حرر بالجزائر في                                                                                        
 العمميوزير التعميم العالي والبحث                                                                                          

 دمحم مباركي األستاذ                                                                                         
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة، الذي 2015ماي  14مؤرخ في ال 198رقم ممحق بالقرار 
 العممية لقسم العموم االجتماعية لكمّية العموم اإلنسانية واالجتماعّية بجامعة مولود معمري بتيزي وزو

 

 الصفـة  االسم والمقـب
 رئيس المجنة العممية لقسم العموم االجتماعية دحماني عمي
 رئيسة القسم سميمي ساسية

 ممثمة األساتذة المحاضرين قسم " أ " شابحةبداك 
 ممثمة األساتذة المحاضرين قسم " أ " معرروف خمفان لويزة

 ممثل األساتذة المحاضرين قسم " ب " شاوش حميد
 ممثل األساتذة المحاضرين قسم " ب " مزيود أحمد

 ممثمة األساتذة المحاضرين قسم " ب " رحوي بمحوسين عباسية
 ممثمة األساتذة المحاضرين قسم " ب " بوجممين حياة
 ممثل األساتذة المساعدين قسم " أ " حسيان دمحم

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يتضمن تخصيص حافالت نقـل ، 5192مـاي  91مؤرخ في  911قـرار رقم 

 

 إن السيد وزير التعـميم العـالي والبحث العـممي،
، 4669ديسمبر سنة المـوافق أول  4144األولى عـام  جمادى 41المؤرخ في  09-69بـمقتضى القـانون رقم  -

 والمتضمن قانون االمالك الوطنية، المعدل والمتمم،
والمتضمن  ،4941مـايو سنة  2الموافق  4102رجب عـام  2المؤرخ في  421-41المرسوم الرئاسي رقم  بـمقتضى -

 تعـيين أعضاء الحكومة،
، 4949سنة  أبريل 45الموافق  4104جمادى االولى عام  0المؤرخ في  442-49المرسوم التنفيذي رقم  بـمقتضى -

والمتعمق بحظائر السيارات اإلدارية المخصصة لمصالح الدولة والجماعات المحمية والمؤسسات العـمومية ذات 
 الطابع اإلداري والييئات والمؤسسات العـمومية الممولة  كميا من ميزانية الدولة،المعدل والمتمم،

، الذي 4944ديسمبر سنة  43المـوافق  4101عـام  صفر 4المؤرخ في  144-44بـمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 يحدد شروط وكيفيات إدارة وتسيير األمالك العـمومية والخاصة التابعة لمدولة،

 ،4940يناير سنة  09المـوافق  4101ربيع األول عـام  45المؤرخ في  44-40بـمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 لبحث العـممي،الذي يحدد صالحيات وزير التعميم العالي وا
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 ،4940يناير سنة  09المـوافق  4101ربيع األول عـام  45المؤرخ في  45-40بـمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 والمتضمن تنظيم اإلدارة المركزية في وزارة التعميم العالي والبحث العـممي،المعدل،

، 4940نوفمبر سنة  6 الموافق 4102محرم عـام  2المؤرخ في  049-40بـمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 والمتضمن نقل مقـر المدرسة الوطنية العميا لإلحصاء واالقتصاد التطبيقي،

 ،4940نوفمبر سنة  6الموافق  4102محرم عام  2المؤرخ في  044-40بـمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 والمتضمن نقل مقـر مدرسة العـميا لمتجارة ،

 ،4940نوفمبر سنة  6الموافق  4102محرم عـام  2المؤرخ في  044-40رقم  بـمقتضى المرسوم التنفيذي -
 والمتضمن نقل مقـر المدرسة الدراسات العـميا التجارية .

،  4941ديسمبر  45الموافق  4102ذي الحجة عـام  1المؤرخ في  444-41بـمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 والمتضمن نقـل مقـر المدارس الوطنية العـميا لممناجمنت.

، يعدل 4941يناير سنة  42الموافق  4102ربيع األول عـام  40بـمقتضى القـرار الوزاري المشترك المؤرخ في  -
ير الذي يحدد المعاي 4949يوليو سنة  49الموافق  4104شعبان عـام  5ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 

والخصوصيات المطبقة القتناء السيارات اإلدارية المخصصة لمصالح الدولة والجماعات المحمية والمؤسسات 
 العمومية ذات الطابع اإلداري والييئات والمؤسسات العمومية الممولة كـميا من ميزانية الدولة،

( 93وان "اقتناء ستة )بعن 44/94/4940المؤرخة في  2.344.3.434.44.94NK البرنامجبـمقتضى رخصة  -
 حافالت لفائدة المدارس الوطنية العـميا المحولة إلى القميعة".

( حافالت لفائدة المدارس 93ة )ت، المتضمنة اقتناء س42/96/4940المؤرخة في  94/4940بـمقتضى الصفقة رقم  -
 الوطنية العـميا المحولة إلى القميعة،

 

 يــقـــــرر ما يأتي:
 

( حافالت ذات الطابع المواصفات المذكورة أدناه لمديوان الوطني لمخدمات  93تخصص ستة ) :األولىالــمــادة 
 الجامعية الحتياجات المدارس الوطنية العـميا المحولة إلى القميعة.

 

 رقم الطراز الصنف رقم التسمسمي في الطراز ر رقم التسجيل نوع المركبة

 911L6C 19 سونا كوم DZS100L6C70000887 16-00-570863 حافمة

 100L6C 15 سوناكوم DZS100L6C70000910 16-00-570864 حافمة
 911L6C 10 سونا كوم DZS100L6C7000920 16-00-570865 حافمة
 911L6C 11 سوناكوم DZS100l6C70000902 1-00-570866 حافمة
 100L6C 12 سوناكوم DZS100L6C70000028 16-00-570867 حافمة

 911L6C 13 سونا كوم DZS10L6C70000911 16-00-5708 حافمة
 

 .4940أكتوبر  2المؤرخة في  421و  420و 424تمغى أحكام القـرارات الوزارية رقم  :15 الــمــادة
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تمتزم المصالح المختصة لمديوان الوطني لمخدمات الجامعية المستفيدة من ىذا التخصيص بالتعاون  :10الــمــادة 
 .ة أمام المصالح المختصة بالواليةمصالح أمالك الدولة بإتمام إجراءات تسجيل الحافالت المعنيمع 

مدير الميزانية والوسائل ومراقبة التسيير لإلدارة المركزية لوزارة التعميم العالي والبحث  يكمف السادة: 11الــمــــادة 
ىـذا القـرار الذي  ، كل فيما يخصو، بتنفيذالعممي والمدير العـام لمديوان الوطني لمخدمات الجامعية
 سينشر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي.

 

 2015 ماي 14 حرر بالجزائر في                                                                                      
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                      

 دمحم مباركياألستاذ                                                                                   
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يحدد القائمة ،2015ماي  14مؤرخ في  200رقم قرار 
 1قسنطينة مجمس إدارة جامعة االسمية ألعضاء

 

 العالي والبحث العممي،إن وزير التعميم 
، 1984 سنة غشت 18الموافق  1404ذي القعدة عام  24المؤرخ في  213 – 84 بمقتضى المرسوم رقم -

 منو، 3، السيما المادة والمتمم ، المعدلوسيرىا 1والمتعمق بتنظيم جامعة قسنطينة
والمتضمن  ،2014مايو سنة  5الموافق  1435رجب عام  5المؤرخ في  154-14بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -

 تعيين أعضاء الحكومة،
غشت سنة  23الموافق  1424جمادى الثانية عام  24المؤرخ في  279-03وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 منو، 12الذي يحدد ميام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدل والمتمم، السيما المادة  ،2003
 ،2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األول عام  18المؤرخ في  77 -13التنفيذي رقم  وبمقتضى المرسوم -

 الذي يحدد صالحيات وزير التعميم العمي والبحث العممي،
 

 :ما يأتي ررـــقــي
 

جمادى الثانية عام  24المؤرخ في  279-03من المرسومالتنفيذي رقم  12تطبيقا ألحكام المادة : ادة األولىــمــال
ييدف ىذا القرار إلى تحديد  والمذكور أعاله، المعدل والمتمم،، 2003غشت سنة  23الموافق  1424

 .1القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة جامعة قسنطينة
 يذا القرار.بفي الجدول الممحق 1تحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة جامعة قسنطينة  :02ادة ــمــال
 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي. :03ادة ــمــال

 

 2015ماي  14 حرر بالجزائر في                                                                                       
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                         

 دمحم مباركي األستاذ                                                                                         
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 1قائمة أعضاء مجمس إدارة جامعة قسنطينة
 :األعضاء المعينين -1

 

 القطاع الصفة االسم و المقب
 ممثل الوزير المكمف بالتعميم العالي والبحث العممي رئيس بوخمخال  عبد هللا -
 المكمف بالماليةممثل الوزير  عضو عقون عمر -
 لتربية الوطنيةممثل الوزيرة المكمف با عضو بوىالي دمحم -
 ممثل الوزير المكمف بالتكوين والتعميم المينيين عضو بممجات سميرة -
 ممثل الوزير المكمف بالعمل والتشغيل والضمان االجتماعي عضو زقاضي رضا أحمد -
 بالوظيفة العمومية و اإلصالح اإلداري ممثل السمطة المكمفة  عضو بن قدوار صالح  -
صالح المستشفيات ممثل الوزير المكمف عضو عساسي عزوز -  بالصحة والسكان وا 
 ممثل الوزير المكمف بالعدل عضو جبابري دمحم لخضر -
 بالصناعة و المناجم ممثل الوزير المكمف عضو بولعبرة عبد العزيز -
 بالسكن والعمران ممثل الوزير المكمف عضو ميدي حبيب -
 ممثمة الوزير المكمف بالتييئة العمرانية والبيئة عضو بمحسين عبمة -
 الفالحة و التنمية الريفيةبممثل الوزير المكمف  عضو غديري ياسين -
 الوالي. ممثل عضو ثعبان مراد -

 

 :األعضاء المنتخبين -2
 

 الييئة  الصفة االسم والمقب
 ممثل منتخب عن األساتذة لكمية العموم الدقيقة عضو مرىون أحمد لخضر -
 ممثل منتخب عن األساتذة لكمية عموم الطبيعية والحياة عضو نوادري الطاىر -
 ممثل منتخب عن األساتذة لكمية عموم التكنولوجيا عضو شني رشيد -
 ممثل منتخب عن األساتذة لكمية الحقوق  عضو مرمون موسى -
 ممثل منتخب عن األساتذة لكمية اآلداب والمغات عضو صحراوي عبد السالم -
 ممثل منتخب عن األساتذة لكمية عموم األرض والجغرافيا والتييئة العمرانية عضو سحوت حسين -
 والتكنولوجيات الفالحية الغذائية ممثمة منتخبة عن األساتذة لمعيد التغذية والتغذي عضو أولعمارة حياة -
 منتخبة عن سمك األساتذة المساعدينممثمة  عضو شعيب عواطف -
 ممثمة منتخبة عن سمك األساتذة المساعدين عضو أولبصير فتيحة -
 ممثل منتخب عن الموظفين اإلداريين والتقنيين وعمال الخدمات عضو حمودي سامي -
 ممثل منتخب عن الموظفين اإلداريين والتقنيين وعمال الخدمات عضو بن نوار فريد -
 ممثل منتخب عن الطمبة عضو حمزةسيمين  -
 ممثمة منتخبة عن  الطمبة عضو بورصاص إنصاف  -

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 ،2015فيفري  3المؤرخ في  40يعدل القرار رقم ، 2015ماي  14مؤرخ في  201رقم قرار 
 تنمية التكنولوجيات المتطورةقائمة اإلسمية ألعضاء مجمس إدارة مركز اليحدد الذي 

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، والمتضمن إنشاء 1988مارس سنة  22الموافق  1408شعبان عام  4المؤرخ في  61-88بمقتضى المرسوم رقم  -

 منو، 5المادة  مركز تنمية التكنولوجيات المتطورة، المعدل والمتمم،السيما
والمتضمن ،2014مايو سنة  5 الموافق 1435رجب عام  5المؤرخ في  154-14وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -

 تعيين أعضاء الحكومة،
 ،2011نوفمبر سنة  24الموافق  1432ذي الحجة عام  28المؤرخ في  396-11بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم و  -

 منو، 13الذي يحّدد القانون األساسي النموذجي لممؤسسة العمومية ذات الطابع العممي والتكنولوجي، السيما المادة 
، 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األول عام  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 الذي يحدد صالحيات وزير التعميم العمي والبحث العممي،

قائمة اإلسمية ألعضاء مجمس إدارة مركز اليحدد الذي  ،2015فيفري  3المؤرخ في  40القرار رقم مقتضى وب -
 تنمية التكنولوجيات المتطورة.

 :ما يأتي ررــقـــي
 

، والمذكور أعاله وتحرر كما 2015فيفري  3المؤرخ في  40تعدل المادة األولى من القرار رقم : ادة األولىــمــال
 يأتي:

 المادة األولى: .........................)بدون تغيير(......................................،" 
 كما يمي:مركز تنمية التكنولوجيات المتطورة، تحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس إدارة 

 : بالنسبة لممثمي مؤسسات الدولة
 العممي، رئيسا، السيد حمولي جميل، ممثل وزير التعميم العالي والبحث -
 السيدة أبركان مميكة، ممثمة عن الوزير المكمف بالمالية، -
 السيد بموشراني دمحم األمين، ممثل عن وزير الدفاع الوطني، -
 السيد حسيني حاتم، ممثل عن الوزير المكمف بالبريد وتكنولوجيات اإلعالم واإلتصال، -
 كمال، ممثل عن الوزير المكمف بالصناعة والمناجم، السيد بوديسة -
 السيد ريابي زاكي زىير، ممثل عن الوزير المكمف بالتكوين والتعميم المينيين، -
 السيدة عويمر عاتيقة، ممثمة عن المؤسسة الوطنية لنقل المحروقات وتسويقيا، -
 السيد بريخ أكمي، ممثل عن إتصاالت الجزائر". -

 "  .……………………………(والباقي بدون تغيير )     ..……..………… 
 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي.: 2ادة ــمــال

 

 2015ماي  14 حرر بالجزائر في                                                                            
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                             

 دمحم مباركياألستاذ                                                                                   
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   التكنولوجيات المتطورةمركز تنمية  ممحق لقائمة أعضاء مجمس إدارة
 الميمة بالقطاع    اإلسم والمقب  
 مدير عام مساعد، مكمف بقطب اإلدارة والمالية، ممثل عن إتصاالت الجزائر. بريخ أكمي -

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ألعضـاء المجنة يحـدد القائمة االسمية ،2015ماي 21مـؤرخ في  202رقم  قرار

 بالمدرسة الوطنية المتعددة التقنيات بوىران االلكترونيةالعممية لقسم اليندسة 
 

 ،إن وزيـر التعميـم العـالي والبحـث العـممي
والمتضمن  1984غشت سنة  18الموافق  1404ذي القعدة عام  21المؤرخ في 205-84بمقتضى المرسوم رقم  -  ،

، إحداث مدرسة عميا لألساتذة متخصصة في التعميم التقني بوىران
2015مايو سنة 14الموافق 1436عام  رجب 25المؤرخ في 125-15وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -    ، 
 تضمن تعيين أعضاء الحكومة،موال
، 2005سنة ديسمبر  29 الموافق 1426ذو القعدة عام  27فيالمؤرخ  500-05وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 منو، 32ال سيما المادة  الذي يحدد ميام المدرسة خارج الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا،
، 2008سنة  يوليو 14الموافق  1429رجب عام  11المؤرخ في  210-08وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 والمتضمن تحويل المدرسة العميا لألساتذة المتخصصة في التعميم التقني بوىران إلى مدرسة خارج الجامعة،
، 2012أكتوبر سنة  29الموافق  1433ذي الحجة عام  13المؤرخ في  376-12وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 والمتضمن تغيير تسمية  المدرسة العميا ألساتذة التعميم التكنولوجي بوىران إلى مدرسة وطنية متعددة التقنيات بوىران،
،   2013سنة  يناير 30الموافق  1434 عام األولربيع  18المؤرخ في  77-13رقموبمقتضى المرسوم التنفيذي  -

 الذي يحدد صالحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 ،2015أفريل  14وبناء عمى محضر انتخاب أعضاء المجنة العممية لقسم اليندسة االلكترونية المؤرخ في  -

 

 ما يأتي: يـقــرر

 1426ذو القعدة عام  27المؤرخ في  500-05من المرسوم التنفيذي رقم  32تطبيقا ألحكام المادة  :ة األولىادــمــال
، والمذكور أعاله، ييدف ىذا القرار إلى تحديد القائمة االسمية 2005سنة ديسمبر  29الموافق 

 ألعضاء المجنة العممية لقسم اليندسة االلكترونية بالمدرسة الوطنية المتعددة التقنيات بوىران.
القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم اليندسة االلكترونية بالمدرسة الوطنية المتعددة  تحدد :02ادة ــمــال

 الجدول الممحق بيذا القرار.بوىران في التقنيات 
يكمف المدير العام لمتعميم والتكوين العاليين ومدير المدرسة الوطنية المتعددة التقنيات بوىران، كل  :03ادة ــمــال

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

 2015ماي  21في بالجزائر حرر                                                                                          
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                          

 طاىر حجاراألستاذ                                                                                            
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 ، يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة2015ماي  21ممحق بالقرار المؤرخ في 
 العممية لقسم اليندسة االلكترونية  بالمدرسة الوطنية المتعددة التقنيات بوىران

 

 الصفـة االسم والمقـب
 رئيس المجنة العممية لقسم اليندسة المدنية شنافة دمحم

 رئيس القسم عبد المالك لخضر
 األساتذةممثل عن  شاكر عبد القادر

 ممثل عن األساتذة خياط منير
 ممثل عن األساتذة المحاضرين قسم " ب " عبدون عبيد ميمود

 ممثمة عن األساتذة المساعدين قسم " أ " خمف هللا نعيمة
 ممثمة عن األساتذة المساعدين قسم " ب " معروف فاطمة الزىرة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ألعضـاء المجنة، يحـدد القائمة االسمية 2015ماي  21مـؤرخ في  203قـرار رقـم 

 كيمياء بالمدرسة الوطنية المتعددة التقنيات بوىران-لقسم فيزياء العممية
 

 إن وزيـر التعميـم العـالي والبحـث العـممي،
، 1984غشت سنة  18الموافق  1404ذي القعدة عام  21المؤرخ في  205-84بمقتضى المرسوم رقم  -

 في التعميم التقني بوىران،والمتضمن إحداث مدرسة عميا لألساتذة متخصصة 
 ،2015مايو سنة  14 الموافق 1436 عام رجب 25المؤرخ في  125-15وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -
 تضمن تعيين أعضاء الحكومة،موال

، 2005 سنة ديسمبر 29 الموافق 1426القعدة عام  يذ 27فيالمؤرخ  500-05وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 
 المدرسة خارج الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا،الذي يحدد ميام 

 ،2008سنة  يوليو 14الموافق  1429رجب عام  11فيالمؤرخ  210-08وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 
 والمتضمن تحويل المدرسة العميا لألساتذة متخصصة في التعميم التقني بوىران إلى مدرسة خارج الجامعة،

، 2012أكتوبر سنة  29الموافق  1433ذي الحجة عام  13المؤرخ في  376-12وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 
والمتضمن تغيير تسمية المدرسة العميا ألساتذة التعميم التكنولوجي بوىران إلى مدرسة وطنية متعددة التقنيات 

 بوىران،
 ،2013سنة يناير  30الموافق  1434 عام ع األولربي 18المؤرخ في  77-13 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم

 الذي يحدد صالحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 ،2015جانفي  29كيمياء المؤرخ في -وبناء عمى محضر انتخاب أعضاء المجنة العممية لقسم فيزياء

 

 ما يأتي: يـقــرر

 1426القعدة عام  يذ 27المؤرخ في  500-05من المرسوم التنفيذي رقم  32تطبيقا ألحكام المادة :ادة األولىــمــال
أعاله، ييدف ىذا القرار إلى تحديد القائمة االسمية  ، والمذكور2005سنة ديسمبر  29الموافق 

 كيمياء بالمدرسة الوطنية المتعددة التقنيات بوىران.-ألعضاء المجنة العممية لقسم فيزياء
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كيمياء بالمدرسة الوطنية المتعددة التقنيات -تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم فيزياء :02ادة ــمــال
 الجدول الممحق بيذا القرار.في بوىران 

يكمف المدير العام لمتعميم والتكوين العاليين ومدير المدرسة الوطنية المتعددة التقنيات بوىران، كل  :03ادة ــمــال
 تنفيذ ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي.فيما يخصو، ب
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 ، يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة2015ماي  21ممحق بالقرار المؤرخ في 
 كيمياء  بالمدرسة الوطنية المتعددة التقنيات بوىران.-العممية لقسم فيزياء 

 

 الصفـة االسم والمقـب
 كيمياء-رئيسة المجنة العممية لقسم فيزياء بوعبد السالم حسيبة
 رئيسة القسم ميريمي كنزة فضيمة

 ممثمة عن األساتذة بوعناني فريدة
 ممثمة عن األساتذة فاصمة سعاد

 ممثمة عن األساتذة المحاضرين قسم " أ " بن شنان مبيور حميمة
 ممثمة عن األساتذة المحاضرين قسم " ب" عاشور حفيظة
 ممثمة عن األساتذة المساعدين قسم " أ " بن سعد نوال

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يحـدد القائمة االسمية ألعضـاء المجنة  ،2015ماي  21 مـؤرخ في 204رقم قـرار 

 بوىران العممية لقسم الرياضيات واإلعالم اآللي بالمدرسة الوطنية المتعددة التقنيات
 

 إن وزيـر التعميـم العـالي والبحـث العـممي،
 ،1984غشت سنة  18الموافق  1404ذي القعدة عام  21المؤرخ في  205-84بمقتضى المرسوم  رقم  -

 والمتضمن إحداث مدرسة عميا لألساتذة متخصصة في التعميم التقني بوىران،
2015مايو سنة 14الموافق 1436 عام رجب 25المؤرخ في  125-15وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -   ، 
 تضمن تعيين أعضاء الحكومة،موال
 سنة ديسمبر  29الموافق  1426القعدة عام  يذ 27المؤرخ في 500-05وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 الذي يحدد ميام المدرسة خارج الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، ،2005
والمتضمن  ،2008سنة  يوليو 14الموافق  1429رجب عام  11المؤرخ في  210-08وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 تحويل المدرسة العميا لألساتذة المتخصصة في التعميم التقني بوىران إلى مدرسة خارج الجامعة،
أكتوبر سنة  29الموافق  1433الحجة عام  يذ 13المؤرخ في  376-12وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

والمتضمن تغيير تسمية المدرسة العميا ألساتذة التعميم التكنولوجي بوىران إلى مدرسة وطنية متعددة  ،2012
 التقنيات بوىران،
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  ،2013سنة  يناير 30الموافق  1434 عام ربيع األول 18المؤرخ في  77-13 رقموبمقتضى المرسوم التنفيذي  -
 عممي،الذي يحدد صالحيات وزير التعميم العالي والبحث ال

مارس  04وبناء عمى محضر انتخاب أعضاء المجنة العممية لقسم الرياضيات واإلعالم اآللي المؤرخ في  -
2015. 

 ما يأتي: يـقــرر
 

 1426ذو القعدة عام  27المؤرخ في  500-05من المرسوم التنفيذي رقم  32تطبيقا ألحكام المادة  :ادة األولىــمــال
، والمذكور أعاله، ييدف ىذا القرار إلى تحديد القائمة االسمية 2005سنة ديسمبر 29الموافق 

 ألعضاء المجنة العممية لقسم الرياضيات و اإلعالم اآللي بالمدرسة الوطنية المتعددة التقنيات بوىران.
تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم الرياضيات واإلعالم اآللي بالمدرسة الوطنية  :02ادة ــمــال

 الجدول الممحق بيذا القرار.في المتعددة التقنيات  بوىران 
 كل يكمف المدير العام لمتعميم والتكوين العاليين ومدير المدرسة الوطنية المتعددة التقنيات بوىران، :03ادة ــمــال

 .النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي فيما يخصو، بتنفيذ ىذا القرار الذي سينشر في
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 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                           

 طاىر حجار األستاذ                                                                                         
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة، الذي 2015ماي  21ممحق بالقرار المؤرخ في 
 العممية لقسم الرياضيات واإلعالم اآللي بالمدرسة الوطنية المتعددة التقنيات بوىران

 الصفـة االسم والمقـب
 رئيس المجنة العممية لقسم الرياضيات واإلعالم اآللي بن أحمد بوبكر

 رئيس القسم مدربل يوب
 ممثل عن األساتذة شقاق مصطفى
 ممثمة عن األساتذة المحاضرين قسم " أ " بمعايب نضرة
 ممثمة عن األساتذة المحاضرين قسم " أ " غامنية صفية
 ممثل عن األساتذة المحاضرين قسم " ب " براىامي منور
 ممثمة عن األساتذة المساعدين قسم " أ " بن يطو نورية

 ممثمة عن األساتذة المساعدين قسم " ب" حمادي ياسمينة
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ، يحـدد القائمة االسمية ألعضـاء2015ماي  21مـؤرخ في  205رقم قـرار 
 بالمدرسة الوطنية المتعددة التقنيات بوىران. المجنة العممية لقسم المغات

 

 إن وزيـر التعميـم العـالي والبحـث العـممي،
 ،1984غشت سنة  18الموافق  1404ذي القعدة عام  21المؤرخ في  205-84بمقتضى المرسوم  رقم  -

 والمتضمن إحداث مدرسة عميا لألساتذة متخصصة في التعميم التقني بوىران،
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2015مايو سنة 14الموافق 1436 عام رجب 25المؤرخ في 125-15وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -    ، 
 تضمن تعيين أعضاء الحكومة،موال
 سنة ديسمبر  29الموافق  1426القعدة عام  يذ 27 المؤرخ في 500-05وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 الذي يحدد ميام المدرسة خارج الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، ،2005
والمتضمن  ،2008سنة  يوليو 14الموافق  1429رجب عام  11المؤرخ في  210-08وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 تحويل المدرسة العميا لألساتذة المتخصصة في التعميم التقني بوىران إلى مدرسة خارج الجامعة،
سنة  أكتوبر 29الموافق  1433الحجة عام  يذ 13المؤرخ في  376-12وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

والمتضمن تغيير تسمية المدرسة العميا ألساتذة التعميم التكنولوجي بوىران إلى مدرسة وطنية متعددة  ،2012
 التقنيات بوىران،

  ،2013سنة  يناير 30الموافق  1434 عام ربيع األول 18المؤرخ في  77-13 رقموبمقتضى المرسوم التنفيذي  -
 الذي يحدد صالحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي،

 ،2015مارس  17وبناء عمى محضر انتخاب أعضاء المجنة العممية لقسم المغات المؤرخ في  -
 

 ما يأتي: يـقــرر
 1426القعدة عام  يذ 27المؤرخ في  500-05من المرسوم التنفيذي رقم  32تطبيقا ألحكام المادة  :ادة األولىــمــال

، والمذكور أعاله، ييدف ىذا القرار إلى تحديد القائمة االسمية 2005سنة ديسمبر  29الموافق 
 ألعضاء المجنة العممية لقسم المغات بالمدرسة الوطنية المتعددة التقنيات بوىران.

تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم المغات بالمدرسة الوطنية المتعددة التقنيات بوىران  :02ادة ــمــال
 الجدول الممحق بيذا القرار.في 

يكمف المدير العام لمتعميم والتكوين العاليين ومدير المدرسة الوطنية المتعددة التقنيات بوىران، كل  :03ادة ــمــال
 ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي.فيما يخصو، بتنفيذ 

 

 2015ماي  21في بالجزائر حرر                                                                                    
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                   

 طاىر حجاراألستاذ                                                                                       
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يحدد القائمة االسمية ألعضاء 2015ماي  21المؤرخ في  ممحق بالقرار
 المجنة العممية لقسم المغات بالمدرسة الوطنية المتعددة التقنيات بوىران

 الصفـة االسم والمقـب
 المغاترئيس المجنة العممية لقسم  نايت براىيم عبد الغني

 رئيسة القسم كنوش ليندة
 ممثل عن األساتذة المحاضرين قسم " أ " فاري بوعناني قمال الحق

 ممثمة عن األساتذة المحاضرين قسم " أ " كركاهلل  سعاد
 ممثل عن األساتذة المحاضرين قسم " أ " قايد سميمان مراد

 ممثمة عن األساتذة المساعدين قسم " أ " خميمي فاطمة
 ممثل عن األساتذة المساعدين قسم " ب " بسدات نور الدين
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 يتضمن تجديد تشكيمة لجنة ،2015ماي  21قرار مؤرخ في 
 لدى جامعة دمحم خيضر بسكرة، الخدمات االجتماعية

 

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

 القانون األساسي العام لموظيفة العمومية،
الذي يحدد ، 1982سنة  وماي 15الموافق  1402رجب عام  21المؤرخ في 179-82بمقتضى المرسوم رقم و  -

 المتمم، محتوى الخدمات االجتماعية وكيفية تمويميا،
، 1982سبتمبر سنة  11 الموافق 1402ذي القعدة عام  23 المؤرخ في 303-82بمقتضى المرسوم رقم و  -
 المتعمق بتسييـر الخدمات االجتماعية،و 
 ،1998سنة  يوليو 7 الموافق 1419ربيع األول عام  13المؤرخ في 219-98بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم و  -
 المعدل والمتمم، المتضمن إنشاء جامعة بسكرة،و 
الذي  ،2013سنة  يناير 30الموافق  1434ربيع األول  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 يحدد صالحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضمن تزكية ممثمي االساتذة وممثمي العمال االداريين من  ،2015ماي سنة  17نظرا  لممحضر المؤرخ في  -

الوطني ألساتذة التعميم العالي والفروع النقابية لالتحاد العام لمعمال الجزائريين في لجنة الخدمات طرف المجمس 
 االجتماعية،

المتضمن تنصيب أعضاء لجنة الخدمات االجتماعية جامعة  ،2015ماي سنة  19نظرا لممحضر المؤرخ في  -
 دمحم خيضر بسكرة،

 

 :ما يأتي ررــقــي
 

 .تجدد تشكيمة لجنة الخدمات االجتماعية لدى جامعة دمحم خيضر بسكرة :مـادة األولىــال
 تتشكل لجنة الخدمات االجتماعية من األعضاء اآلتية أسماؤىم : :02ـادة ــمــــــال

 األعضاء الدائمون:
 صيفي وليد، –03 منصوري بدر الدين،            –02 ،مرغاد بشير الدين –01
 شايب عبد الحميم، -06                سميم،    خيذر –05 ،مسعودي سميم –04
 غمري رياض،-09            بميمي لحسن،       -08 ،مصمودي عبد هللا -07

 

 األعضاء اإلضافيون :
 خوناش السعيد،-03          شيباوي دمحم،            –02 ،توفيق بوزيان–01

             

( سنوات ابتداء من تاريخ تنصيب المجنة  والذي ال يكون 03المجنة لمدة ثالث )تسري عيدة ىذه  :03ـادة ــمــال
 .سابقا لتاريخ إعالن نتائج االنتخابات
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متعميم العالي ليكمف السيد مدير جامعة بسكرة، بتنفيذ ىذا القرار، الذي سينشر في النشرة الرسمية  :04ادة ــمــال
 والبحث العممي.

 

 2015 ماي 21حرر بالجزائر في                                                                                   

 وزير وبتفويض منوالع/                                                                                    

 مدير الموارد البشرية                                                                                   

 إمضاء أمير قاسم داودي                                                                                    
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 لجنة ةيتضمن إنشاء وتشكيم  ،2015ماي  25قرار مؤرخ في 

 وىران، –بمقايد–لدى مديرية الخدمات الجامعية  الخدمات االجتماعية
 

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

 القانون األساسي العام لموظيفة العمومية،
الذي يحدد ، 1982سنة  وماي 15الموافق  1402رجب عام  21المؤرخ في 179-82بمقتضى المرسوم رقم و  -

 المتمم، محتوى الخدمات االجتماعية وكيفية تمويميا،
، 1982سبتمبر سنة  11 الموافق 1402ذي القعدة عام  23 المؤرخ في 303-82بمقتضى المرسوم رقم و  -
 المتعمق بتسييـر الخدمات االجتماعية،و 
 ،1995مارس سنة  22 الموافق 1415شوال عام  21 المؤرخ في 84-95 رقمبمقتضى المرسوم التنفيذي  -
 ،المعدل والمتمم ،وطني لمخدمات الجامعية وتنظيمو وعمموالديوان الالمتضمن إنشاء و 
الذي  ،2013سنة  يناير 30الموافق  1434ربيع األول  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 يحدد صالحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضمن إنشاء مديريات الخدمات و  ،2004ديسمبر سنة  22بمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في و  -

 المعدل والمتمم،الجامعية وتحديد مقرىا وقائمة االقامات الجامعية التابعة ليا ومشتمالتيا،
جتماعية من المتضمن تزكية اعضاء لجنة الخدمات االو  ،2015مارس سنة  08نظرا لممحضر المؤرخ في  -

-بمقايد–طرف الفروع النقابية التحاد العام لمعمال الجزائريين لإلقامات الجامعية التابعة لمديرية الخدمات الجامعية 
 وىران،

المتضمن تنصيب أعضاء لجنة الخدمات االجتماعية لدى و  ،2015مارس سنة  15نظرا لممحضر المؤرخ في  -
 وىران، -بمقايد-مديرية الخدمات الجامعية

 

 :ما يأتي ررــقــي
 

 .وىران -بمقايد-لجنة الخدمات االجتماعية لدى مديرية الخدمات الجامعية  تنشأ :ألولىامـادة ــال
 تتشكل لجنة الخدمات االجتماعية من األعضاء اآلتية أسماؤىم: :02ـادةــمــال
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 األعضاء الدائمون:
 بن سعيد احمد، –03 دمحم،             زحزوح -08                    عبيد دمحم، –01
 بن عودة سميمة نوال، -06 رمضان شمس الدين،      –05 عبد الرحيم جياللي،         –04
 عدة جمول،-09 بمخادم سعيد،              –02 طوايبية سعاد،               -07

 

 األعضاء اإلضافيون :
  بن ناصر فتحي، –02 عبد الباري يمينة،              –01

 

( سنوات ابتداء من تاريخ تنصيب المجنة  والذي ال يكون 03تسري عيدة ىذه المجنة لمدة ثالث ) :03ـادة ــمــال
 سابقا لتاريخ إعالن نتائج االنتخابات،

النشرة وىران، بتنفيذ ىذا القرار، الذي سينشر في  -بمقايد-يكمف السيد مدير الخدمات الجامعية :04ادة ــمــال
 الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي.

 

 2015 ماي 25حرر بالجزائر في                                                                                 
 وزير وبتفويض منوالع/                                                                                

 مدير الموارد البشرية                                                                              
 إمضاء أمير قاسم داودي                                                                               

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ، يحـدد القائمة االسمية ألعضـاء المجنة2015ماي  31مـؤرخ في  206رقم قـرار 

 بالجزائر بالمدرسة الوطنية المتعددة التقنيات العممية لقسم االلكتروتقني
 

 إن وزيـر التعميـم العـالي والبحـث العـممي،
والمتضمن ، 1984أبريل سنة  14الموافق  1404رجب عام  12المؤرخ في  84-84وبمقتضى المرسوم رقم  -

 القانون األساسي لممدرسة الوطنية المتعددة التقنيات،
 ،2015مايو سنة  14 الموافق 1436 عام رجب 25المؤرخ في  125-15وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -
 تضمن تعيين أعضاء الحكومة،موال
سنة ديسمبر  29 الموافق 1426القعدة عام  يذ 27 المؤرخ في 500-05وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 الذي يحدد ميام المدرسة خارج الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، ،2005
 ،2008سنة  يوليو 14الموافق  1429رجب عام  11 فيالمؤرخ  215-08وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 والمتضمن تحويل المدرسة الوطنية المتعددة التقنيات بالجزائر إلى مدرسة خارج الجامعة،
، 2013سنة  يناير 30الموافق  1434 عام ربيع األول 18المؤرخ في  77-13 رقمرسوم التنفيذي وبمقتضى الم -

 الذي يحدد صالحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 ،2015جانفي  18وبناء عمى محضر انتخاب أعضاء المجنة العممية لقسم االلكتروتقني المؤرخ في  -

 

 ما يأتي: يـقــرر
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 1426القعدة عام  يذ 27المؤرخ في  500-05من المرسوم التنفيذي رقم  32تطبيقا ألحكام المادة  :ادة األولىـمـال
، والمذكور أعاله، ييدف ىذا القرار إلى تحديد القائمة االسمية 2005سنة ديسمبر  29الموافق 

 ألعضاء المجنة العممية لقسم االلكتروتقني بالمدرسة الوطنية المتعددة التقنيات بالجزائر.
الوطنية المتعددة التقنيات   تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم االلكتروتقني بالمدرسة :02ادة ــمــال

 الجدول الممحق بيذا القرار.في بالجزائر 
يكمف المدير العام لمتعميم والتكوين العاليين ومدير المدرسة الوطنية المتعددة التقنيات بالجزائر، كل  :03ادة ــمــال

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

 2015ماي  31 حرر بالجزائر في                                                                                    
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                    

 طاىر حجار األستاذ                                                                                       
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 المجنة ، يحدد القائمة االسمية ألعضاء2015ماي  31ممحق بالقرار المؤرخ في 
 بالمدرسة الوطنية المتعددة التقنيات بالجزائر العممية لقسم االلكتروتقني

 

 الصفـة االسم والمقـب
 رئيس المجنة العممية لقسم االلكتروتقني تــوىامي عـمر
 رئيس القسم ابتيـون  رشيد
 ممثل عن األساتذة مختوب سعيد

 األساتذة عن ممثل مخالدي عبد الوىاب
 ممثل عن األساتذة بوبكر أحمد

 ممثل عن األساتذة أولحاجمحمودي محند 
 ممثل عن األساتذة المحاضرين قسم " أ " تيمي رضوان
 ممثمة عن األساتذة المساعدين قسم " أ " نعمان دليمة

 ممثل عن األساتذة المساعدين قسم " أ " زباجي طاىر
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ، يحـدد القائمة االسمية ألعضـاء2015ماي  31مـؤرخ في  207رقم قـرار 
 المتعددة التقنيات بالجزائرلقسم اآللـية بالمدرسة الوطنية  المجنة العممية

 

 إن وزيـر التعميـم العـالي والبحـث العـممي،
والمتضمن  ،1984أبريل سنة  14الموافق  1404رجب عام  12المؤرخ في  84-84وبمقتضى المرسوم رقم  -

 القانون األساسي لممدرسة الوطنية المتعددة التقنيات،
 ،2015مايو سنة  14 الموافق 1436رجب عـام  25المؤرخ في  125-15بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -
 تضمن تعيين أعضاء الحكومة،موال
سنة ديسمبر  29الموافق  1426القعدة عام  يذ 27 المؤرخ في 500-05وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 الذي يحدد ميام المدرسة خارج الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، ،2005
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 ،2008سنة  يوليو 14الموافق  1429رجب عام  11 فيالمؤرخ  215-08تضى المرسوم التنفيذي رقم وبمق -
 والمتضمن تحويل المدرسة الوطنية المتعددة التقنيات بالجزائر إلى مدرسة خارج الجامعة،

  ،2013سنة  يناير 30الموافق  1434عام  ربيع األول 18المؤرخ في  77-13 رقموبمقتضى المرسوم التنفيذي  -
 الذي يحدد صالحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي،

 .2015جانفي  22وبناء عمى محضر انتخاب أعضاء المجنة العممية لقسم اآللية المؤرخ في  -
 

 :ما يأتي ــررــقــيـ
 

 1426 القعدة عام يذ 27المؤرخ في  500-05من المرسوم التنفيذي رقم  32تطبيقا ألحكام المادة  ادة األولى:ــمــال
، والمذكور أعاله، ييدف ىذا القرار إلى تحديد القائمة االسمية 2005سنة  ديسمبر 29الموافق 

 ألعضاء المجنة العممية لقسم اآللية بالمدرسة الوطنية المتعددة التقنيات بالجزائر.
  القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم اآللية بالمدرسة الوطنية المتعددة التقنيات بالجزائر تحدد:02ادة ــمــال

 الجدول الممحق بيذا القرار.في 
والتكوين العاليين ومدير المدرسة الوطنية المتعددة التقنيات بالجزائر، كل يكمف المدير العام لمتعميم  :03ادة ــمــال

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

 2015ماي  31 ئر فيحرر بالجزا                                                                                      
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                      

 طاىر حجاراألستاذ                                                                                   
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يحدد القائمة االسمية 2015ماي  31المؤرخ في  207ممحق بالقرار رقم 
 ألعضاء المجنة العممية لقسم اآللية بالمدرسة الوطنية المتعددة التقنيات بالجزائر

 

 الصفـة مقـباالسم وال
 رئيس المجنة العممية لقسم اآللية طجين  دمحم
 رئيس القسم ايمول  رشيد

 ممثل عن األساتذة برقوق  المجيد
 األساتذة عن ممثل شكيرب  الياشمي
 ممثل عن األساتذة المحاضرين قسم " أ " حميسي  بوعالم
 ممثل عن األساتذة المساعدين قسم " أ " عبد األول لحسن

 ممثل عن األساتذة المساعدين قسم " ب " حكيم  عاشور
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ،الذي يحـدد2013جانفي  22 المؤرخ في 28يعدل القرار رقم  ،2015ماي  31مـؤرخ في  208رقم قـرار 
 لقسم ىندسة التعدين بالمدرسة الوطنية المتعددة التقنيات بالجزائر القائمة االسمية ألعضـاء المجنة العممية

 

 إن وزيـر التعميـم العـالي والبحـث العـممي،
والمتضمن  ،1984أبريل سنة  14الموافق  1404رجب عام  12المؤرخ في  84-84بمقتضى المرسوم رقم  -

 القانون األساسي لممدرسة الوطنية المتعددة التقنيات،
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 ،2015مايو سنة  14 الموافق 1436رجب عام  25المؤرخ في  125-15وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -
 تضمن تعيين أعضاء الحكومة،موال
سنة  ديسمبر 29 الموافق 1426القعدة عام  يذ 27 المؤرخ في 500-05وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 الذي يحدد ميام المدرسة خارج الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، ،2005
 ،2008سنة  يوليو 14الموافق  1429رجب عام  11 فيالمؤرخ  215-08وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 والمتضمن تحويل المدرسة الوطنية المتعددة التقنيات بالجزائر إلى مدرسة خارج الجامعة،
 ،2013سنة  يناير 30الموافق  1434ربيع األول عام  18المؤرخ في  77-13 رقموبمقتضى المرسوم التنفيذي  -

 الذي يحدد صالحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي،
الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم ، 2013جانفي  22المؤرخ في  28 رقموبموجب القرار  -

 ىندسة التعدين،
 ،2015فيفري  01 فيء المجنة العممية لقسم ىندسة التعدين المؤرخ أعضاوبناء عمى محضر انتخاب  -

 

 ما يأتي: يـقــرر
 

، والمذكور أعاله،طبقا لمجدول 2013جانفي  22المؤرخ في  28يعدل الجدول الممحق بالقرار رقم :ادة األولىــمــال  
 الممحق بيذا القرار.

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

 2015ماي  31 حرر بالجزائر في                                                                                     
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                     

 طاىر حجاراألستاذ                                                                                        
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يحدد القائمة االسمية ألعضاء، الذي 2015ماي  31ممحق بالقرار المؤرخ في 
 المجنة العممية لقسم ىندسة التعدين بالمدرسة الوطنية المتعددة التقنيات بالجزائر

 

 الصفـة االسم والمقـب
 رئيس المجنة العممية لقسم ىندسة التعدين ىالل  فاتح

 رئيس القسم شيطروب  دمحم
 ممثل عن األساتذة جغالل  دمحم األمين

 األساتذة عن ممثل مسراتي  نذير
 ممثل عن األساتذة لعريبي  مرزاق

 ممثل عن األساتذة بوعبد هللا  مبروك
 ممثل عن األساتذة المحاضرين قسم " أ " كاسر  مجيد

 ممثل عن األساتذة المساعدين قسم " أ " دايم هللا عبد الرحمان
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 المؤرخ 445يعدل القرار رقم  ،2015ماي  31مـؤرخ في  209رقم قـرار 
 يحـدد القائمة االسمية ألعضـاء المجنة العمميةالذي ، 2012ديسمبر  3 في
 بالمدرسة الوطنية المتعددة التقنيات بالجزائر. لقسم اليندسة الصناعية 

 

 إن وزيـر التعميـم العـالي والبحـث العـممي،
والمتضمن  ،1984أبريل سنة  14الموافق  1404رجب عام  12المؤرخ في  84-84بمقتضى المرسوم رقم  -

 األساسي لممدرسة الوطنية المتعددة التقنيات،القانون 
 ،2015مايو سنة  14 الموافق 1436رجب عام  25المؤرخ في  125-15وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -
 تضمن تعيين أعضاء الحكومة،موال
 ،2005سنة  ديسمبر 29 الموافق 1426القعدة عام  يذ 27المؤرخ في 500-05وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 الذي يحدد ميام المدرسة خارج الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا،
 ،2008سنة  يوليو 14الموافق  1429رجب عام  11 فيالمؤرخ  215-08وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 والمتضمن تحويل المدرسة الوطنية المتعددة التقنيات بالجزائر إلى مدرسة خارج الجامعة،
 ،2013سنة  يناير 30الموافق  1434ربيع األول عام  18المؤرخ في  77-13 رقمى المرسوم التنفيذي وبمقتض -

 الذي يحدد صالحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي،
الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم 2012ديسمبر  3 المؤرخ في445وبموجب القرار رقم -     ،

 الصناعية،اليندسة 
 .2015فيفري  23 فيالمجنة العممية لقسم اليندسة الصناعية المؤرخ  أعضاءوبناء عمى محضر انتخاب  -

 

 ما يأتي: ــررــــقــي
 

يعدل الجدول الممحق بالقرار رقمادة األولىــمــال طبقا  ، والمذكور أعاله،2012ديسمبر  3المؤرخ في  445 :  
 لمجدول الممحق بيذا القرار.

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

 2015ماي  31 حرر بالجزائر في                                                                                  
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                  

 طاىر حجاراألستاذ                                                                                      
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يحدد القائمة االسمية ألعضاء، الذي 2015ماي  31المؤرخ في  ممحق بالقرار
 المجنة العممية لقسم اليندسة الصناعية بالمدرسة الوطنية المتعددة التقنيات بالجزائر 

 

 الصفـة االسم والمقـب
 المجنة العممية لقسم اليندسة الصناعية رئيسة نيبوش  فطيمة
 رئيسة القسم عبون  نصيرة
 ممثل عن األساتذة بوبكر  أحمد
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 األساتذة عن ممثل حدادي  مراد
 ممثل عن األساتذة بن يوسف  اليادي

 ممثل عن األساتذة المحاضرين قسم " ب " زواغي اسكندر
 أ " ممثل عن األساتذة المساعدين قسم " لعمراوي  توفيق

 ممثمة عن األساتذة المساعدين قسم " أ " نايت قاسي  صبيحة
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 المؤرخ 442يعدل القرار رقم  ،2015ماي  31مـؤرخ في  210قـرار رقـم 
 ، الذي يحـدد القائمة االسمية ألعضـاء المجنة 2012ديسمبر  03 في

 بالمدرسة الوطنية المتعددة التقنيات بالجزائر لقسم ىندسة المناجمالعممية 
 

 إن وزيـر التعميـم العـالي والبحـث العـممي،
والمتضمن  ،1984أبريل سنة  14الموافق  1404رجب عام  12المؤرخ في  84-84بمقتضى المرسوم رقم  -

 القانون األساسي لممدرسة الوطنية المتعددة التقنيات،
 ،2015مايو سنة  14 الموافق 1436رجب عام  25المؤرخ في  125-15وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -
 تضمن تعيين أعضاء الحكومة،موال
سنة  ديسمبر 29 الموافق 1426عام  القعدة يذ 27 المؤرخ في 500-05وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 الذي يحدد ميام المدرسة خارج الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، ،2005
 ،2008سنة  يوليو 14الموافق  1429رجب عام  11 فيالمؤرخ  215-08وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 والمتضمن تحويل المدرسة الوطنية المتعددة التقنيات بالجزائر إلى مدرسة خارج الجامعة،
 ،2013سنة  يناير 30الموافق  1434ربيع األول عام  18المؤرخ في  77-13 رقموبمقتضى المرسوم التنفيذي  -

 الذي يحدد صالحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي،
الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم 2012ديسمبر  3المؤرخ في  442رقموبموجب القرار  -   ،

 ىندسة المناجم،
 ،2015أفريل  12 في المؤرخء المجنة العممية لقسم ىندسة المناجم أعضاوبناء عمى محضر انتخاب  -

 

 ما يأتي: ــررــــقــي
 

، والمذكور أعاله،طبقا 2012ديسمبر  3المؤرخ في  442يعدل الجدول الممحق بالقرار رقم  :ادة األولىــمــال
 لمجدول الممحق بيذا القرار.

 .ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميم العالي و البحث العممي :02ادة ــمــال
 

 2015ماي  31 حرر بالجزائر في                                                                                            
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                            

 طاىر حجار األستاذ                                                                                        
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 يحدد القائمة االسمية ألعضاء الذي  ،2015ماي  31ممحق بالقرار المؤرخ في 
 المجنة العممية لقسم ىندسة المناجم بالمدرسة الوطنية المتعددة التقنيات بالجزائر

 

 الصفـة والمقـباالسم 
 رئيسة المجنة العممية لقسم ىندسة المناجم درامشي كريمة
 رئيس القسم ولد حمو مالك
 ممثل عن األساتذة سباعي عمار

 ممثل عن األساتذة المحاضرين قسم " أ " بشار أسد دمحم عقيد
 ممثل عن األساتذة المحاضرين قسم " ب " آيت يحياتن عبد الرزاق

 ممثمة عن األساتذة المساعدين قسم " أ " بومبار نادية
 ممثل عن األساتذة المساعدين قسم " أ " شنان لعروسي
 ممثل عن األساتذة المساعدين قسم " أ " عقال رزقي
 ممثمة عن األساتذة المساعدين قسم " أ " بوترية سميرة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ، يحـدد القائمة 2015ماي  31مـؤرخ في  211رقم قـرار 
 ألعضـاء المجمس العممي لجامعة ابن خمدون بتيارتاالسمية 

 

 إن وزيـر التعميـم العـالي والبحـث العـممي،
 ،2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عام  25المؤرخ في  125-15بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -
 تضمن تعيين أعضاء الحكومة،موال
سبتمبر سنة  18الموافق  1422جمادى الثانية عام  30المؤرخ في  271-01وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 ، والمتضمن إنشاء جامعة تيارت، المعدل والمتمم،2001
غشت سنة  23الموافق  1424جمادى الثانية عام  24المؤرخ في  279-03وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

، الذي يحدد ميام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدل والمتمم، 2003
، 2013سنة  يناير 30الموافـق  1434ربيع األول عام  18في  المؤرخ 77-13وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 الذي يحدد صالحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 ،2014نوفمبر  16وبناء عمى محضر انتخاب أعضاء المجمس العممي لمجامعة المؤرخ في  -

 

 ما يأـي: يـقــرر
 

جمادى الثانية عام  24المؤرخ في  279-03من المرسوم التنفيذي رقم  22تطبيقا ألحكام المادة  :ادة األولىــمــال
إلى تحديد القائمة القرار ييـدف ىـذا والمذكور أعاله،  ،، المعدل والمتمم2003غشت سنة  23الموافق  1424

 االسمية ألعضاء المجمس العممي لجامعة ابن خمدون بتيارت.
الجدول الممحق بيذا في تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لجامعة ابن خمدون بتيارت  :02ادة ــمــال

 القرار.
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فيما يخصو، بتنفيذ  يكمف المدير العام لمتعميم والتكوين العاليين ومدير جامعة ابن خمدون بتيارت،كل :03ادة ــمــال
 ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي.

 

 2015ماي  31 حرر بالجزائر في                                                                                     
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                       

 طاىر حجار األستاذ                                                                                 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ،  يحدد القائمة2015ماي  31ممحق بالقرار المؤرخ في 
 ألعضاء المجمس العممي لجامعة ابن خمدون بتيارت االسمية

 

 الصفـة االسم والمقـب
 رئيس المجمس العممي لمجامعة الجامعة،مدير  خالدي مدربل

والثاني والتكوين  نائب مدير الجامعة المكمف بالتكوين العالي في الطورين األول حساين دواجي طاىر
 المتواصل والشيادات وكذا التكوين العالي في التدرج

والتأىيل الجامعي  نائب مدير الجامعة المكمف بالتكوين العالي في الطور الثالث ميموني عبد النبي
 والبحث العممي وكذا التكوين العالي فيما بعد التدرج

والتنشيط واالتصال  بالعالقات الخارجية والتعـاون  نائب مدير الجامعة المكمف تركي جمال
 والتظاىرات العممية

 نائب مدير الجامعة المكمف بالتنمية واالستشراف والتوجيو بن عمارة أحمد
 كمية العموم التطبيقيةعميد  الشيخ بمفضل

 عميد كمية عموم المادة ذىبي عبد القادر
 عميد كمية الرياضيات واإلعالم اآللي دحماني يوسف

 عميد كمية عموم الطبيعة والحياة نيار عبد المطيف
 الحقوق والعموم السياسية عميد كمية عميان بوزيان

 االقتصادية، التجارية وعموم التسيير عميد كمية العموم مداني بن شيرة
 اآلداب والمغاتعميد كمية  بن جامعة الطيب

 اإلنسانية واالجتماعية عميد كمية العموم تاج دمحم
 مدير معيد عموم البيطرة بن عمو بوعبد هللا
 مدير معيد التكنولوجيا واعراب  بوبكر

 التطبيقيةالعموم رئيس المجمس العممي لكمية  اسماعيمي عطاهلل
 المادة عمومرئيس المجمس العممي لكمية  بمعربي الحبيب

 اإلعالم اآللياضيات و الريرئيس المجمس العممي لكمية  قد لحسن
 الحياةمجمس العممي لكميةعموم الطبيعة و رئيس ال معتوق ادمحم
 رئيس المجمس العممي لكمية الحقوق والعموم السياسية فتاك عمي

 رئيس المجمس العممي لكمية اآلداب والمغات عوني أحمد دمحم
 رئيس المجمس العممي لكمية العموم اإلنسانية واالجتماعية شرف عبد الحق

 رئيس المجمس العممي معيد عموم البيطرة حمودي عبد الحميد
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 العموم التطبيقية ممثل عن األساتذة من مصف األستاذية لكمية بوزيدان أحمد
 العموم التطبيقية األساتذة من مصف األستاذية لكميةممثل عن  عبديش أحمد
 عموم المادة ممثل عن األساتذة من مصف األستاذية لكمية يناهللا خميفة

 عموم المادة ممثل عن األساتذة من مصف األستاذية لكمية برابح بضياف
 واالعالم اآللي ممثل عن األساتذة من مصف األستاذية لكمية الرياضيات لعرابي عبد الرحمان

 واالعالم اآللي ممثمة عن األساتذة من مصف األستاذية لكمية الرياضيات ىدية بن عودة
 والحياة ممثل عن األساتذة من مصف األستاذية لكمية عموم الطبيعة بوناصر فريد

 والحياة ممثل عن األساتذة من مصف األستاذية لكمية عموم الطبيعة حساني عبد الكريم
 ممثل عن األساتذة من مصف األستاذية لكمية الحقوق والعموم السياسية الشيخ بوسماحة

 ممثل عن األساتذة من مصف األستاذية لكمية الحقوق والعموم السياسية مقني بن عمار
 التجارية وعموم التسيير ممثل عن األساتذة من مصف األستاذية لكمية العموم االقتصادية، شريط  عابد
 ممثل عن األساتذة من مصف األستاذية لكمية اآلداب والمغات عرابي  أحمد

 ممثل عن األساتذة من مصف األستاذية لكمية اآلداب والمغات زروقي عبد القادر
 واالجتماعية ممثمة عن األساتذة من مصف األستاذية لكمية العموم االنسانية قريصات زىرة

 واالجتماعية لكمية العموم االنسانيةممثل عن األساتذة من مصف األستاذية  بمبل دمحم
 ممثل عن األساتذة من مصف األستاذية لمعيد عموم البيطرة مودي عبد الحميد

 ممثل عن األساتذة من مصف األستاذية لمعيد عموم البيطرة بوسيف أحمد
 ممثل عن األساتذة المساعدين قسم " أ " قوادرية مصطفى

 عدين قسم " أ "ممثل عن األساتذة المسا موىوب مراد
 1أستاذ من جامعة وىران بمخوجة موالي
 أستاذ من جامعة مستغانم كوري لخضر
 مدير المكتبة المركزية مخموفي عابد

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ،  يحـدد القائمة 2015ماي  31مـؤرخ في  212رقم قـرار 

 المجمس العممي لممركز الجامعي بتندوف ألعضـاءاالسمية 
 

 إن وزيـر التعميـم العـالي والبحـث العـممي،
، 2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عام  25المؤرخ في  125-15بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -
 تضمن تعيين أعضاء الحكومة،موال
الذي  2005غشت سنة  16الموافق  1426رجب عام  11المؤرخ في  299-05وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  - ،

 منو، 20ال سيما المادة  يحدد ميام المركز الجامعي والقواعد الخاصة بتنظيمو وسيره،
غشت سنة  22الموافق  1432رمضان عام  22المؤرخ في  303-11وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 ،المتمم،المعدل، والمتضمن إنشاء مركز جامعي بتندوف، 2011
 ،2013سنة  يناير 30الموافـق  1434ربيع األول عام  18في  المؤرخ 77-13وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 الذي يحدد صالحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي،
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 ،2015فيفري  23 و بناءا عمى محضر انتخاب أعضاء المجمس العممي لممركز المؤرخ في -
 

 :ما يأتي يـقــرر
 

 : 1426رجب عام  11المؤرخ في  299-05 رقمرسوم التنفيذي من الم 20تطبيقا ألحكام المادة ادة األولىــمــال
المذكور أعاله، ييـدف ىـذا القرار إلى تحديد القائمة االسمية و ، 2005غشت سنة  16الموافق 

 ألعضاء المجمس العممي لممركز الجامعي بتندوف.
الجدول الممحق بيذا في تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لممركز الجامعي بتندوف  :02ادة ــمــال

 القرار.
كل فيما يخصو، بتنفيذ ىذا يكمف المدير العام لمتعميم والتكوين العاليين ومدير المركز الجامعي بتندوف، 03ادة ـــمــال :

 القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي.
 

 2015ماي  31حرر بالجزائر في                                                                                         
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                        

 طاىر حجار األستاذ                                                                                       
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 القائمة ، يحدد2015ماي  31المؤرخ في  212ممحق بالقرار رقم 
 ألعضاء المجمس العممي لممركز الجامعي بتندوف االسمية

 

 الصفـة االسم والمقـب
 مديـر المركز، رئيس المجمس العممـي لممركـز الجامعي تيامي عبد الحميــد

 والعالقات الخارجيةمديـر مساعد لما بعد التدرج، البحث العممي  فردي  حماد
 مدير مساعد لمدراسات في التدرج، الشيادات والتكوين المتواصل حمدينة عبد هللا
 مدير معيد  الحقوق والعموم السياسية يحياوي  حمزة
 مدير معيد المغة واألدب العربي دمحمي  مبروك
 مدير معيد العموم والتكنولوجيا حامي خميفة

 العموم االقتصادية، التجارية وعموم التسيير مدير معيد بن حرز هللا مراد
 ممثل عن األساتذة المساعدين قسم " أ " طالحي عبد الكريم

 مسؤولة المكتبة المركزية تياح نعيمة
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ، يحدد القائمة االسمية2015ماي  31مؤرخ في  213رقم قرار 
 المجمس العممي لممدرسة الوطنية المتعددة التقنيات بوىرانألعضاء 

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 ،1984غشت سنة  18الموافق  1404ذي القعدة عام  21المؤرخ في  205-84بمقتضى المرسوم رقم  -
 المتضّمن إحداث مدرسة عميا لألساتذة متخصصة في التعميم التقني بوىران،و 
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 ،2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عام  52المؤرخ في  125-15بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم و  -
 تعيين أعضاء الحكومة،تضّمن موال
ديسمبر سنة  29الموافق  1426ذي القعدة عام  27 فيالمؤرخ  500-05وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 يحدد ميام المدرسة خارج الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا،الذي  ،2005
، 2008سنة  يوليو 14 الموافق 1429رجب عام  11المؤرخ في  210-08وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 والمتضمن تحويل المدرسة العميا لألساتذة متخصصة في التعميم التقني بوىران إلى مدرسة خارج الجامعة،
، 2012أكتوبر سنة  29 الموافق 1433ذي الحجة عام  13المؤرخ في  376-12وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 ألساتذة التعميم التكنولوجي بوىران  إلى مدرسة وطنية متعددة التقنيات بوىران،والمتضمن تغيير تسمية المدرسة العميا 
 ،2013سنة  يناير 30الموافق  1434 عام ربيع األول 18المؤرخ في  77-13و بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 والذي يحدد صالحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 

 :ما يأتي يـقــرر
 

 1426ذي القعدة عام  27فيالمؤرخ  500-05من المرسوم التنفيذي رقم  21تطبيقا ألحكام المادة : األولى ادةــمــال
، والمذكور أعاله، ييدف ىذا القرار إلى تحديد القائمة االسمية ألعضاء 2005سنة  ديسمبر 29الموافق 

 .المجمس العممي لممدرسة الوطنية المتعددة التقنيات بوىران
لمجدول ، طبقا تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لممدرسة الوطنية متعددة التقنيات بوىران :02ادة ــمــال

 .الممحق بيذا القرار
فيما  يكمف المدير العام لمتعميم والتكوين العاليين ومدير المدرسة الوطنية المتعددة التقنيات بوىران،كل :03ادة ــمــال

 ينشر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي.سيخصو، بتنفيذ ىذا القرار الذي 
 

  2015ماي  31حرر بالجزائر في                                                                                         
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                       

 طاىر حجار األستاذ                                                                                            
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الذي يحدد القائمة االسمية 2015ماي  31ممحق بالقرار المؤرخ في 
 ألعضاء المجمس العممي لممدرسة الوطينة متعددة التقنيات بوىران

 

 الصفـة االسم والمقـب
 مدير المدرسة، رئيس المجمس العممي لممدرسة الباقيبن زيان عبد 

 نائب مدير لما بعد التدرج والبحث العممي زعنون عبد الوىاب
 نائب مدير لمدراسات في التدرج والشيادات لوفي فتيحة

 نائب مدير لمعالقات الخارجية والتكوين المتواصل كازي أول فتيحة
 الميكانيكيةرئيس قسم اليندسة  مدني يسعد حبيب
 رئيس قسم اليندسة المدنية سراج دمحم الحبيب
 رئيس قسم اليندسة الكيربائية عبد المالك لخضر
 رئيسة قسم الفيزياء والكيمياء ميريمي كترة فضيمة
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 رئيسة قسم المناجمنت بوتيفور الزىرة
 رئيسة قسم المغات كنوش ليندة
 اآلليرئيسة قسم الرياضيات واإلعالم  مدربل يوب

 رئيس المجنة العممية لقسم اليندسة الميكانيكية عريس عبد القادر
 رئيس المجنة العممية لقسم اليندسة المدنية مولي دمحم
 رئيس المجنة العممية لقسم اليندسة الكيربائية شنافة دمحم

 رئيسة المجنة العممية لقسم الفيزياء والكيمياء بوعبد السالم حسيبة
 رئيس المجنة العممية لقسم المناجمنت بريقو أحمد

 رئيس المجنة العممية لقسم المغات نايت إبراىيم عبد الغاني
 رئيس المجنة العممية لقسم الرياضيات واإلعالم اآللي بن أحمد بوبكر

 مدير مخبر تكنولوجيا البيئة اليازيد عبد الكريم
 لممركبات والدارات االلكترونيةمدير مخبر الخاصيات والتظاىرات  سعيدان عبد القادر

 مدير مخبر المواد بوسالمة دمحم
 مدير مخبر محاكاة، تحكم، تحميل وصيانة الشبكات الكيربائية شاكر عبد القادر
 مدير مخبر اإلبداع في األنظمة والمنتجات الصناعية بن عبد هللا توفيق
 مدير مخبر آليات وتحميل األنظمة بمعيدي عبد القادر

 مدير مخبر تكنولوجية الصناعة الميكانيكية عمار عميبن 
 مدير مخبر الميكرو والنانو فيزياء حمدادو نصر الدين

 مدير مخبر البيوميكانيك التطبيقية والبيومواد عور بن عومر
 ممثل عن األساتذة من مصف األستاذية لقسم اليندسة الميكانيكية بن زعمة حبيب
 األساتذة من مصف األستاذية لقسم اليندسة الكيربائيةممثل عن  شالبي جياللي

 ممثمة عن األساتذة من مصف األستاذية لقسم الفيزياء والكيمياء دالي يوسف زىرة
 ممثمة عن األساتذة من مصف األستاذية لقسم الرياضيات واإلعالم اآللي بطاط وفاء

 المغاتممثمة عن األساتذة من مصف األستاذية لقسم  كركاهللا سعاد
 ممثمة عن األساتذة المساعدين قسم "أ" لممدرسة بوحديبة عمارية

 1أستاذ بجامعة وىران حمو أحمد
 وىران -أستاذ بجامعة العموم والتكنولوجيا دمحم بوضياف بن صافي دمحم
 مسؤولة المكتبة مطاي صميحة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ، يحـدد القائمة االسمية ألعضـاء المجنة2015ماي  31مـؤرخ في  214رقم قـرار 

 العممية لقسم اليندسةالميكانيكية بالمدرسة الوطنية المتعددة التقنيات بوىران
 

 وزيـر التعميـم العـالي والبحـث العـممي، إن
والمتضمن  1984غشت سنة  18الموافق  1404ذي القعدة عام  21المؤرخ في  205-84بمقتضى المرسوم رقم  - ،

 إحداث مدرسة عميا لألساتذة متخصصة في التعميم التقني بوىران،
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 ،2015مايو سنة  14الموافق  1436 عام رجب 25المؤرخ في  125-15وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -
 تضمن تعيين أعضاء الحكومة،موال
   سنة ديسمبر 29الموافق1426القعدة عام  يذ 27 فيالمؤرخ  500-05وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

، الذي يحدد ميام المدرسة خارج الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، 2005
، 2008سنة  يوليو 14الموافق  1429رجب عام  11 فيالمؤرخ  210-08وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 والمتضمن تحويل المدرسة العميا لألساتذة متخصصة في التعميم التقني بوىران إلى مدرسة خارج الجامعة،
أكتوبر سنة  29الموافق  1433ذي الحجة عام  13المؤرخ في  376-12وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

والمتضمن تغيير تسمية المدرسة العميا ألساتذة التعميم التكنولوجي بوىران إلى مدرسة وطنية متعددة ، 2012
 التقنيات بوىران،

، 2013سنة  يناير 30الموافق  1434 عام ربيع األول 18المؤرخ في  77-13 رقموبمقتضى المرسوم التنفيذي  -
 الذي يحدد صالحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي،

 ،2015فبراير  16وبناء عمى محضر انتخاب أعضاء المجنة العممية لقسم اليندسة الميكانيكية المؤرخ في  -
 

 ما يأتي: ــررـــقــي
 

 1426القعدة عام  يذ 27المؤرخ في  500-05من المرسوم التنفيذي رقم  32تطبيقا ألحكام المادة  :ادة األولىــمــال
االسمية ، والمذكور أعاله، ييدف ىذا القرار إلى تحديد القائمة 2005 سنة ديسمبر 29الموافق 

 ألعضاء المجنة العممية لقسم اليندسة الميكانيكية بالمدرسة الوطنية المتعددة التقنيات بوىران.
الوطنية المتعددة تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم اليندسة الميكانيكية بالمدرسة  :02ادة ـــمــال

 الجدول الممحق بيذا القرار.في التقنيات بوىران 
يكمف المدير العام لمتعميم والتكوين العاليين ومدير المدرسة الوطنية المتعددة التقنيات بوىران، كل  :03ادة ــمــل ا

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

 2015ماي  31حرر بالجزائر في                                                                                          
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                         

 طاىر حجار األستاذ                                                                                        
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 المجنة يحدد القائمة االسمية ألعضاء 2015ماي  31المؤرخ في  ممحق بالقرار
 بوىرانالعممية لقسم اليندسة الميكانيكية بالمدرسة الوطنية المتعددة التقنيات 

 

 الصفـة االسم والمقـب
 رئيس المجنة العممية لقسم اليندسة الميكانيكية عريس عبد القادر
 رئيس القسم مدني يسعد حبيب

 ممثل عن األساتذة بن عمار عمي
 ممثل عن األساتذة عور بن عومر
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 ممثل عن األساتذة المحاضرين قسم " أ " حيرش عمر
 المحاضرين قسم " أ " ممثل عن األساتذة نور الدين عمي
 ممثل عن األساتذة المساعدين قسم " أ " لتيم سيد عمي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ، يحـدد القائمة االسمية ألعضـاء2015ماي  31فيمـؤرخ  215رقم قـرار 

 لقسم اليندسة المدنية بالمدرسة الوطنية المتعددة التقنيات بوىران المجنة العممية
 

 إن وزيـر التعميـم العـالي والبحـث العـممي،
،  1984غشت سنة  18الموافق  1404ذي القعدة عام  21المؤرخ في 205-84بمقتضى المرسوم رقم  -

 والمتضمن إحداث مدرسة عميا لألساتذة متخصصة في التعميم التقني بوىران،
 ،2015مايو سنة  14الموافق  1436 عام رجب 25المؤرخ في  125-15وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -
 أعضاء الحكومة،تضمن تعيين موال
سنة  ديسمبر 29الموافق1426القعدة عام  يذ 27 فيالمؤرخ  500-05وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -   

، الذي يحدد ميام المدرسة خارج الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، 2005
2008سنة  يوليو 14الموافق  1429رجب عام  11فيالمؤرخ  210-08وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -   ،

 والمتضمن تحويل المدرسة العميا لألساتذة متخصصة في التعميم التقني بوىران إلى مدرسة خارج الجامعة،
أكتوبر سنة  29الموافق  1433ذي الحجة عام  13المؤرخ في  376-12وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

والمتضمن تغيير تسمية  المدرسة العميا ألساتذة التعميم التكنولوجي بوىران إلى مدرسة وطنية متعددة  2012 ،
 التقنيات بوىران،

30الموافق  1434عام  ربيع األول 18المؤرخ في  77-13رقموبمقتضى المرسوم التنفيذي  - ،  2013سنة  يناير 
 الذي يحدد صالحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي،

 .2015جانفي  28وبناء عمى محضر انتخاب أعضاء المجنة العممية لقسم اليندسة المدنية المؤرخ في  -
 

 :ما يأتي يـقــرر
 

 : 1426القعدة عام  يذ 27المؤرخ في  500-05من المرسوم التنفيذي رقم  32تطبيقا ألحكام المادة ادة األولىــمــال
، والمذكور أعاله، ييدف ىذا القرار إلى تحديد القائمة االسمية 2005سنة ديسمبر  29الموافق 

 عممية لقسم اليندسة المدنية بالمدرسة الوطنية المتعددة التقنيات بوىران.ألعضاء المجنة ال
تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم اليندسة المدنية بالمدرسة الوطنية المتعددة  :02ادة ــمـــال

 الجدول الممحق بيذا القرار.في التقنيات بوىران 
يكمف المدير العام لمتعميم والتكوين العاليين ومدير المدرسة الوطنية المتعددة التقنيات بوىران، كل  :03ادة ــمــال

 بتنفيذ ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي. فيما يخصو،
 2015ماي  31حرر بالجزائر في                                                                                            
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                           

 طاىر حجاراألستاذ                                                                                             
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 يحدد القائمة االسمية ألعضاء  2015ماي  31ي ممحق بالقرار المؤرخ ف
 المجنة العممية لقسم اليندسة المدنية بالمدرسة الوطنية المتعددة التقنيات بوىران

 

 الصفـة االسم والمقـب
 رئيس المجنة العممية لقسم اليندسة المدنية مولي دمحم

 رئيس القسم سراج دمحم الحبيب
 المحاضرين قسم " ب "ممثل عن األساتذة  بن ىونة  دمحم

 ممثل عن األساتذة المحاضرين قسم " ب " عياد قادة
 ممثل عن األساتذة المحاضرين قسم " ب " كازي أول فتيحة
 ممثل عن األساتذة المساعدين قسم " أ " شيحاوي رمضان

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يحـدد القائمة االسمية ألعضـاء ،2015ماي  31مـؤرخ في  216رقم قـرار 

 بالمدرسة الوطنية المتعددة التقنيات بوىران العممية لقسم المانجمنتالمجنة 
 

 إن وزيـر التعميـم العـالي والبحـث العـممي،
 ،1984غشت سنة  18الموافق  1404ذي القعدة عام  21المؤرخ في  205-84بمقتضى المرسوم رقم  -

 والمتضمن إحداث مدرسة عميا لألساتذة متخصصة في التعميم التقني بوىران،
 ،2015مايو سنة  14الموافق  1436 عام رجب 25المؤرخ في  125-15وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -
 أعضاء الحكومة، تضمن تعيينموال
سنة  ديسمبر 29 الموافق 1426القعدة عام  يذ 27 فيالمؤرخ  500-05وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 الذي يحدد ميام المدرسة خارج الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، ،2005
 ،2008سنة  يوليو 14الموافق  1429رجب عام  11 فيالمؤرخ  210-08وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 والمتضمن تحويل المدرسة العميا لألساتذة متخصصة في التعميم التقني بوىران إلى مدرسة خارج الجامعة،
أكتوبر سنة  29الموافق  1433ذي الحجة عام  13المؤرخ في  376-12وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

والمتضمن تغيير تسمية  المدرسة العميا ألساتذة التعميم التكنولوجي بوىران إلى مدرسة وطنية متعددة  ،2012
 التقنيات بوىران،

 ،2013سنة  يناير 30الموافق  1434 عام ربيع األول 18المؤرخ في  77-13رقموبمقتضى المرسوم التنفيذي  -
 ممي،الذي يحدد صالحيات وزير التعميم العالي والبحث الع

 ،2015جانفي  18وبناء عمى محضر انتخاب أعضاء المجنة العممية لقسم المانجمنت المؤرخ في  -
 

 ما يأتي: ــررــقــيـ
 

  1426 القعدة عام يذ 27المؤرخ في  500-05من المرسوم التنفيذي رقم  32تطبيقا ألحكام المادة ادة األولى:ــمــال
، والمذكور أعاله، ييدف ىذا القرار إلى تحديد القائمة االسمية 2005سنة ديسمبر  29الموافق 

 ألعضاء المجنة العممية لقسم المانجمنت بالمدرسة الوطنية المتعددة التقنيات بوىران.



   5102 الثانيالثالثي                              النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي                            5102 جـوان( -الجزء الثالث )ماي-السداسي األولالنشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي                          67

 

القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم المانجمنت بالمدرسة الوطنية المتعددة التقنيات  تحدد:02ادة ــمــال  
 الجدول الممحق بيذا القرار.في بوىران 

يكمف المدير العام لمتعميم والتكوين العاليين ومدير المدرسة الوطنية المتعددة التقنيات بوىران، كل  :03ادة ــمــال
 ا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي.فيما يخصو، بتنفيذ ىذ

 

 2015ماي  31حرر بالجزائر في                                                                                            
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                           

 طاىر حجاراألستاذ                                                                                            
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ألعضاء يحدد القائمة االسمية، الذي 2015ماي  31ممحق بالقرار  المؤرخ في 
 المجنة العممية لقسم المانجمنت بالمدرسة الوطنية المتعددة التقنيات بوىران

 

 الصفـة االسم والمقـب
 رئيس المجنة العممية لقسم المانجمنت أحمد بريقو

 رئيس القسم بوتيفور زىرة
 ممثل عن األساتذة بوبو نعيمة

 ممثل عن األساتذة المحاضرين قسم " أ " حداد حفيظة
 ممثل عن األساتذة المحاضرين قسم " أ " مختار حنان
 ممثل عن األساتذة المحاضرين قسم " ب " بمقاسمي أمال
 ممثل عن األساتذة المساعدين قسم " أ " ربيب نادية

 ممثل عن األساتذة المساعدين قسم " ب" زحاف وىيبة
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 المجمس العممي ، يحـدد القائمة االسمية ألعضـاء2015ماي  31مـؤرخ في  217رقم  قـرار
 بجامعة دمحم الشريف مساعدية بسوق أىراس لكمية العموم االجتماعية واإلنسانية

 

 إن وزيـر التعميـم العـالي والبحـث العـممي،
 ،2015مايو سنة  14الموافق  1436 عام رجب 25المؤرخ في  125-15بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -
 تضمن تعيين أعضاء الحكومة،موال
غشت سنة  23الموافق  1424جمادي الثانية عام  24المؤرخ في  279-03وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 الذي يحدد ميام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدل والمتمم، ،2003
 ،2012يونيو سنة  4الموافق  1433رجب عام  14المؤرخ في  245-12وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 والمتضمن إنشاء جامعة سوق أىراس،
 ،2013سنة  يناير 30الموافق  1434ربيع األول عام  18المؤرخ في  77-13 رقموبمقتضى المرسوم التنفيذي  -

 الذي يحدد صالحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي،
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 فبراير 4العموم االجتماعية واإلنسانية المؤرخة في وبناء عمى محضر انتخاب أعضاء المجمس العممي لكمية  -
2015. 

 

 :ما يأتي يـقــرر
 

جمادي الثانية عام  24المؤرخ في  279-03من المرسوم التنفيذي رقم  44ة تطبيقا ألحكام الماد :ادة األولىــمــال
والمذكور أعاله، ييدف ىذا القرار إلى تحديد  ،، المعدل والمتمم2003غشت سنة  23الموافق  1424

القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية العموم االجتماعية و اإلنسانية بجامعة دمحم الشريف 
 أىراس.مساعدية بسوق 

تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية العموم االجتماعية واإلنسانية بجامعة دمحم  :02ادة ــمــال
 الجدول الممحق بيذا القرار.في الشريف مساعدية بسوق أىراس 

مساعدية بسوق أىراس، كل يكمف المدير العام لمتعميم والتكوين العاليين ومدير جامعة دمحم الشريف  :03ادة ــمــال
 فيما يخصو، بتنفيذ ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي.

 

  2015ماي  31 حرر بالجزائر في                                                                                           
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                           

 طاىر حجار األستاذ                                                                                                     
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ألعضاء المجمس يحدد القائمة االسميةالذي ،2015ماي  31المؤرخ في  ممحق بالقرار
 بجامعة دمحم الشريف مساعدية بسوق أىراس العممي لكمية العموم االجتماعية واإلنسانية

  

 الصفـة االسم والمقـب
رئيسة المجمس العممي لكمية العموم االجتماعية واالنسانية، ممثل األساتذة  آمال نواري 

 لقسم العموم اإلنسانيةمن مصف األستاذية 
 عميد الكمية جالل خشاب
 نائب عميد الكمية مكمف بالدراسات و المسائل المرتبطة بالطمبة كبموتي قندوز

 نائب عميد الكمية مكمف بما بعد التدرج والبحث العممي نور الدين رواينية
 رئيس قسم العموم اإلنسانية عبد الرحمان لبناقرية

 العموم االجتماعيةرئيس قسم  جمال عباد
 مدير مخبر بحث فوزي بن دريدي

 ممثل عن األساتذة من مصف األستاذية عن قسم العموم االجتماعية الطيب صيد
 ممثل األساتذة المساعدين قسم " أ " لمكمية سفيان بوغارب
 ممثل األساتذة المساعدين قسم " أ " لمكمية رضا سالطنية

 المكتبةمسؤولة  منيرة عبد المالك
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 الذي يحدد ،2014جانفي  18 المؤرخ في 10يعدل القرار رقم ، 2015ماي  31 مؤرخ في  218قرار رقم 
 الوكالة الموضوعاتية لمبحث في عموم الطبيعة والحياة، المعدل القائمة االسمية ألعضاء مجمس توجيو

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 ،2015 مايو سنة 14الموافق  1436رجب عام  25المؤرخ في  125-15بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -

 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
، 2011نوفمبر سنة  24الموافق  1432ذي الحجة عام  28مؤرخ في  398-11وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 منو، 8يحدد ميام الوكالة الموضوعاتية لمبحث وتنظيميا وسيرىا، السيما المادة  الذي
 ،2012مارس سنة  أولالموافق  1433ربيع الثاني عام  8مؤرخ في ال 97-12وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 والمتضمن إنشاء الوكالة الموضوعاتية لمبحث في عموم الطبيعة والحياة،
 ،2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األول عام  18المؤرخ في  77-13التنفيذي رقم وبمقتضى المرسوم  -

 الذي يحدد صالحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس توجيو 2014جانفي  18المؤرخ في  10رقم وبمقتضى القرار  -

 عموم الطبيعة والحياة، المعدل.الوكالة الموضوعاتية لمبحث في 
 

 ما يأتي: ررـــقــي
 

، المعدل، والمذكور أعاله، كما 2014جانفي  18المؤرخ في  10تعدل المادة األولى من القرار رقم  :ادة األولىــمــال
 يأتي:

 )بدون تغيير(................................. : ......................المادة األولى"
بصفتيم أعضاء في مجمس توجيو الوكالة الموضوعاتية لمبحث في عموم الطبيعة والحياة يعين 

 األشخاص اآلتية أسماؤىم:
 السيدات والسادة:

 ممثمة وزير التعميم العالي والبحث العممي، رئيسة، سميماني عائشة             -
 ،ممثل وزير الدفاع الوطني زدور دمحم                  -
 ،ممثل الوزير المكمف بالمالية زين منير                    -
رئيس المجنة المشتركة بين القطاعات لترقية البحث العممي والتقني  بشاري خمدون            -

 ،في مجاالت العموم األساسيةوبرمجتو وتقويمو 
 ،والسياحة والصناعة التقميدية ممثمة الوزير المكمف بالتييئة العمرانية لعور سعيدة                 -
صالح المستشفيات حمامو مصطفى             -  ،ممثل الوزير المكمف بالصحة والسكان وا 
 ،ممثمة الوزير المكمف بالفالحة والتنمية الريفية تازكة حميدة                -
 ،الصيدية"ممثل الوزير المكمف بالصيد البحري والموارد  عدوان ندير                 -

 

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

 2015ماي  31 حرر بالجزائر في                                                                                     
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                     

 طاىر حجار األستاذ                                                                                    
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 لمترقية مسابقة عمى أساس اإلختبارات يتضمن فتح، 2015جوان  2مؤرخ  في  834رقم  قرار
 العامينسمك األطباء المنتمية إلى  تبة طبيب عام رئيس في الصحة العموميةإلى ر 

 شعبة الممارسين الطبيين العامين في الصحة العمومية في الصحة العمومية
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتعمق بتحرير و  ،1966يونيو سنة  2 الموافق 1386صفر عام  12 المؤرخ في 66-145بمقتضى المرسوم رقم  -

 ونشر بعض القرارات ذات الطــــابع التنظيمي أو الفردي التي تخص وضعية الموظفين،
، 1990مارس سنة  27الموافق  1410المؤرخ في أول رمضان عام  90-99وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
لواليات والبمديات واالمركزية ة وأعوان اإلدار  نموظفي، بالنسبة لمة التعيين والتسيير اإلداري المتعمق بسمـــطو 

 والمؤسسات العمومية ذات الطـابع اإلداري،
، 1995سنة  وماي 13الموافق  1415ذي الحجة عام  13المؤرخ في  95-132وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 لممؤسسات واإلدارات العمومية،المتعمق بإحداث نشرات رسمية و 
، 2009نوفمبر سنة  24 الموافق 1430ذي الحجة عام  7المؤرخ في  09-393وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
المتضمن القانون األساسي الخاص بالموظفين المنتمين ألسالك الممارسين الطبيين العامين في الصحة و 

 العمومية،
أبريل سنة  25الموافق  1433جمادى الثانية عام  3المؤرخ في  12-194م وبمقتضى المرسوم التنفيذي رق -

كيفيات تنظيم المسابقات واإلمتحانات والفحوص المينية في المؤسسات واإلدارات العمومية الذي يحدد ، 2012
جرائيا،  وا 

الممارسين المتضمن وضع بعض أسالك و ، 2013سبتمبر  02وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في  -
 الطبيين العامين في الصحة العمومية في حالة القيام بالخدمة لدى وزارة التعميم العالي والبحث العممي،

إلطار تنظيم المسابقات لإللتحاق بالرتب الذي يحدد ، 2014أكتوبر  30المؤرخ في  328وبمقتضى القرار رقم  -
 ة العمومية،المنتمية ألسالك  الممارسين الطبيين العامين في الصح

-194المتعمقة بتطبيق أحكام المرسوم التنفيذي رقم و ، 2013فيفري  20المؤرخة في  01وبمقتضى التعمية رقم  -
كيفيات تنظيم المسابقات واإلمتحانات والفحوص المينية في الذي يحدد ، 2012أفريل سنة  25المؤرخ في  12

جرائيا،  المؤسسات واإلدارات العمومية وا 
المتضمنة و ، 2015ماي  5المؤرخة في  2015/ م.د/و.أ/ 713عمى مراسمة مصالح الوزير األول رقم  وبناء -

 تسيير المسار الميني لألطباء العاممين بقطاع التعميم العالي والبحث العممي،
 

 :ما يأتي ررـــيق
 

ييدف ىذا القرار إلى تحديد كيفيات فتح مسابقة عمى أساس اإلختبارات لمترقية إلى رتبة طبيب  :ادة األولىــمــال
عام رئيس في الصحة العمومية، المنتمية لسمك األطباء العامين في الصحة العمومية، شعبة 

 الممارسين الطبيين العامين في الصحة العمومية.
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يعتبر كل موظف برتبة طبيب عام رئيسي في الصحة العمومية، مترشح لممسابقة عمى أساس  :02ادة ـــمــال
، ودون عالمة إقصائية ناجحا ويرتب عنو الترقية إلى رتبة 10/20اإلختبارات الحاصل عمى معدل 

 طبيب عام رئيس في الصحة العمومية بالتحويل التمقائي لممناصب المالية لرتبة إنتماء المعنيين.
تفتح المسابقة عمى أساس اإلختبارات لمترقية إلى رتبة طبيب عام رئيس في الصحة العمومية  :03ادة ــمــالـ

 سنوات خدمة فعمية بصفة طبيب عام رئيسي في الصحة العمومية. (5)لممترشحين المثبتين لخمس 
أعاله،  (3)رة في المادة الثالثة : يجب عمى المترشحين المستوفين الشروط القانونية األساسية المذكو 04ادة ــمــالـ

إيداع طمب خطي قصد المشاركة في المسابقة عمى أساس اإلختبارات، عمى مستوى المؤسسات التي 
 ينتمون إلييا.

يوما عمل إبتداء من  (15): يحدد أجل التسجيالت في المسابقة عمى أساس اإلختبارات بخمسة عشر 05ـادة ــمــال
 لعمل.تاريخ  اإللصاق في أماكن ا

بإمكان المترشحين غير المقبولين لممشاركة في المسابقة عمى أساس اإلختبارات، تقديم طعن  لدى  :06ـادة ــمــال
المعنيين قبل  السمطة التي ليا صالحية التعيين، التي يجب عمييا البث في ىذا الطعن والرد عمى

 أيام عمل عمى األقل من تاريخ إجراء المسابقة. (5)خمسة 
 : تشتمل المسابقة عمى أساس اإلختبار، اإلختبارات اآلتية:07ـادة ـمــال

 .2، المعامل (02)إختبار كتابي حول البرامج الوطنية لمصحة العمومية: المدة ساعتان  -1
 .3تقييم النشاطات العالجية و البيداغوجية من طرف لجنة، المعامل  -2

 اإلختبارات الكتابية المذكورة أعاله، تعد إقصائية.في أحد  5/20كل عالمة تقل عن  :08ادة ــمـــال
: يسري مفعول ىذا القرار إبتداء من تاريخ التوقيع عميو، وينشر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي  09ادة ــمــال

 والبحث العممي.
 

 2015جوان  2 حرر بالجزائر في                                                                                   
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                   

 طاىر حجار األستاذ                                                                                   
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 لمترقية أساس اإلختبارات مسابقة عمى يتضمن فتح، 2015جوان  2مؤرخ  في  835رقم  قرار
 المنتمية إلى سمك األطباء العامين إلى رتبة طبيب عام رئيسي في الصحة العمومية

 الطبيين العامين في الصحة العموميةشعبة الممارسين  في الصحة العمومية
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتعمق ، و 1966يونيو سنة  02الموافق  1386صفر عام  12 المؤرخ في 66-145بمقتضى المرسوم رقم  -

 بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطــــابع التنظيمي أو الفردي التي تخص وضعية الموظفين،
، 1990مارس سنة  27الموافق  1410المؤرخ في أول رمضان عام  90-99وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
المركزية لمواليات والبمديات وكذا  ةوأعوان اإلدار  نموظفيبالنسبة لمالمتعمق بسمـــطة التعيين والتسيير اإلداري و 

 اإلداري التابـعة ليـا،الطـابع المؤسسات العمومية ذات 
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، 1995مايو سنة  13الموافق  1415ذي الحجة عام  13المؤرخ في  95-132وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 المتعمق بإحداث نشرات رسمية لممؤسسات و اإلدارات العمومية،و 
، 2009نوفمبر سنة  24الموافق  1430ذي الحجة عام  7المؤرخ في  09-393وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
القانون األساسي الخاص بالموظفين المنتمين ألسالك الممارسين الطبيين العامين في الصحة المتضمن و 

 العمومية،
أبريل سنة  25الموافق  1433جمادى الثانية عام  3المؤرخ في  12-194وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

والفحوص المينية في المؤسسات واإلدارات العمومية  حدد كيفيات تنظيم المسابقات واإلمتحاناتالذي ي، 2012
جرائيا،  وا 

، المتضمن وضع بعض أسالك الممارسين 2013سبتمبر  02وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في  -
 الطبيين العامين في الصحة العمومية في حالة القيام بالخدمة لدى وزارة التعميم العالي والبحث العممي،

، المحدد إلطار تنظيم المسابقات لإللتحاق بالرتب 2014أكتوبر  30المؤرخ في  328لقرار رقم وبمقتضى ا-
 المنتمية ألسالك  الممارسين الطبيين العامين في الصحة العمومية،

 12-194، المتعمقة بتطبيق أحكام المرسوم التنفيذي رقم 2013فيفري  20المؤرخة في  01وبمقتضى التعمية رقم -
، المحدد لكيفيات تنظيم المسابقات واإلمتحانات والفحوص المينية في المؤسسات 2012أفريل سنة  25 المؤرخ في

جرائيا،  واإلدارات العمومية وا 
، المتضمنة 2015ماي  5المؤرخة في  2015/ م.د/و.أ/ 713عمى مراسمة مصالح الوزير األول رقم  وبناء -

 التعميم العالي والبحث العممي،تسيير المسار الميني لألطباء العاممين بقطاع 
 

 :ما يأتي ررــــــيق
 

لمترقية إلى رتبة طبيب  : ييدف ىذا القرار إلى تحديد كيفيات فتح مسابقة عمى أساس اإلختباراتادة األولىــمــال
عام رئيسي في الصحة العمومية، المنتمية لسمك األطباء العامين في الصحة العمومية، شعبة 

 الممارسين الطبيين العامين في الصحة العمومية.
يعتبر كل موظف برتبة طبيب عام في الصحة العمومية، مترشح لممسابقة عمى أساس اإلختبارات : 02ادة ــمــالـ

، ودون عالمة إقصائية ناجحا، ويرتب عنو الترقية إلى رتبة طبيب عام 10/20عمى معدل  الحاصل
 رئيسي في الصحة العمومية بالتحويل التمقائي لممناصب المالية لرتبة إنتماء المعنيين.

لمترقية إلى رتبة طبيب عام رئيسي في الصحة العمومية    : تفتح المسابقة عمى أساس اإلختبارات03ادة ــمــالـ
 سنوات خدمة فعمية بصفة طبيب عام  في الصحة العمومية. (7)لممترشحين المثبتين لسبع 

أعاله،  (3)شروط القانونية األساسية المذكورة في المادة الثالثة : يجب عمى المترشحين المستوفين ال04ادة ــمــالـ
إيداع طمب خطي قصد المشاركة في المسابقة عمى أساس اإلختبارات، عمى مستوى المؤسسات التي 

 ينتمون إلييا.
يوما عمل إبتداء من  (15): يحدد أجل التسجيالت في المسابقة عمى أساس اإلختبارات بخمسة عشر 05ـادةــمــال  

 .تاريخ  اإللصاق في أماكن العمل
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، تقديم طعن لدى   : بإمكان المترشحين غير المقبولين لممشاركة في المسابقة عمى أساس اإلختبارات06ـادةــمــال  
السمطة التي ليا صالحية التعيين، التي يجب عمييا البث فييذا الطعن والرد عمى المعنيين قبل 

 أيام عمل عمى األقل من تاريخ إجراء المسابقة. (5)خمسة 
: تشتمل المسابقة عمى أساس اإلختبار، اإلختبارات اآلتية:07ـادةــمــال   

 .2، المعامل (02)إختبار كتابي حول البرامج الوطنية لمصحة العمومية: المدة ساعتان  -1
 .3تقييم النشاطات العالجية والبيداغوجية من طرف لجنة، المعامل  -2

في أحد اإلختبارات الكتابية المذكورة أعاله، تعد إقصائية. 5/20: كل عالمة تقل عن 08ادةــمــال   
: يسري مفعول ىذا القرار إبتداء من تاريخ التوقيع عميو، و ينشر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي 09ادة ــمـــال

 والبحث العممي.
 

 2015جوان  02 حرر بالجزائر في                                                                               
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                

 الطاىر حجار األستاذ                                                                                    
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 لمترقية مسابقة عمى أساس اإلختبارات يتضمن فتح 2015جوان  02مؤرخ  في  836رقم  قرار

 المنتمية إلى سمك جراحي األسنان العامين إلى رتبة جراح أسنان عام رئيس في الصحة العمومية
 الممارسين الطبيين العامين في الصحة العموميةشعبة  في الصحة العمومية

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
لمتعمق ، وا1966يونيو سنة  02الموافق  1386صفر عام  12 المؤرخ في 66-145قتضى المرسوم رقم بم -

 ونشر بعض القرارات ذات الطــــابع التنظيمي أو الفردي التي تخص وضعية الموظفين، بتحرير
، 1990مارس سنة  27الموافق  1410المؤرخ في أول رمضان عام  90-99وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  - 

يات وكذا المتعمق بسمـــطة التعيين والتسيير اإلداري إزاء موظفي وأعوان اإلدارات المركزية لمواليات والبمدو 
 المؤسسات العمومية ذات الطــابع اإلداري التابـعة ليـا،

، 1995ماي سنة  13الموافق  1415ذي الحجة عام  13المؤرخ في  95-132وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم -
 المتعمق بإحداث نشرات رسمية لممؤسسات واإلدارات العمومية،و 
، 2009نوفمبر سنة  24الموافق   1430ذي الحجة عام  7المؤرخ في  09-393وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
المتضمن القانون األساسي الخاص بالموظفين المنتمين ألسالك الممارسين الطبيين العامين في الصحة و 

 العمومية،
أبريل سنة  25الموافق  1433جمادى الثانية عام  3المؤرخ في  12-194ومقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

كيفيات تنظيم المسابقات واإلمتحانات والفحوص المينية في المؤسسات واإلدارات العمومية الذي يحدد ، 2012
جرائيا،  وا 
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المتضمن وضع بعض أسالك الممارسين و ، 2013سبتمبر  02وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في  -
 لدى وزارة التعميم العالي والبحث العممي،الطبيين العامين في الصحة العمومية في حالة القيام بالخدمة 

إطار تنظيم المسابقات لإللتحاق بالرتب الذي يحدد ، 2014أكتوبر  30المؤرخ في  328وبمقتضى القرار رقم  -
 المنتمية ألسالك الممارسين الطبيين العامين في الصحة العمومية،

 12-194المتعمقة بتطبيق أحكام المرسوم التنفيذي رقم و ، 2013فيفري  20المؤرخة في  01التعمية رقم  وبمقتضى-
، المحدد لكيفيات تنظيم المسابقات واإلمتحانات والفحوص المينية في المؤسسات 2012أفريل سنة  25المؤرخ في 

جرائيا،  واإلدارات العمومية وا 
، المتضمنة تسيير 2015ماي  5المؤرخة في  2015/ م.د/و.أ/713وبناء عمى مراسمة مصالح الوزير األول رقم  -

 المسار الميني لألطباء العاممين بقطاع التعميم العالي والبحث العممي،
 

 ما يأتي: ررـــــيق
 

: ييدف ىذا القرار إلى تحديد كيفيات فتح مسابقة عمى أساس اإلختبارات لمترقية إلى رتبة جراح ادة األولىــمــال
أسنان عام رئيس في الصحة العمومية، المنتمية لسمك جراحي األسنان العامين في الصحة العمومية 

 شعبة الممارسين الطبيين العامين في الصحة العمومية.
برتبة جراح أسنان عام رئيسي في الصحة العمومية، مترشح لممسابقة عمى أساس : يعتبر كل موظف 02ادة ــمــالـ

، ودون عالمة إقصائية ناجحا، ويرتب عنو الترقية إلى رتبة 10/20اإلختبارات الحاصل عمى معدل 
جراح أسنان عام رئيس في الصحة العمومية بالتحويل التمقائي لممناصب المالية لرتبة إنتماء 

 المعنيين.
: تفتح المسابقة عمى أساس اإلختبارات لمترقية إلى رتبة جراح أسنان عام رئيس  في الصحة العمومية  03ادة ـــمــال

سنوات خدمة فعمية بصفة جراح أسنان عام رئيسي في الصحة  (5)لممترشحين المثبتين لخمس 
 العمومية.

أعاله،  (3): يجب عمى المترشحين المستوفين الشروط القانونية األساسية المذكورة في المادة الثالثة 04ادة ــمــالـ
إيداع   طمب خطي قصد المشاركة في المسابقة عمى أساس اإلختبارات، عمى مستوى المؤسسات 

 التي ينتمون إلييا.
يوما عمل إبتداء  (15)تبارات بخمسة عشر :  يحدد أجل التسجيالت في المسابقة عمى أساس اإلخ05ـادة ــمـــال

 من تاريخ  اإللصاق في أماكن العمل.
:  بإمكان المترشحين غير المقبولين لممشاركة في المسابقة عمى أساس اإلختبارات، تقديم طعن  لدى 06ـادة ــمــال

نيين قبل السمطة التي ليا صالحية التعيين، التي يجب عمييا البث في ىذا الطعن والرد عمى المع
 أيام عمل عمى األقل من تاريخ إجراء المسابقة. (5)خمسة 

 : تشتمل المسابقة عمى أساس اإلختبار، اإلختبارات اآلتية:07ـادة ــمــال
 .2، المعامل (02)إختبار كتابي حول البرامج الوطنية لمصحة العمومية: المدة ساعتان  -1
 .3تقييم النشاطات العالجية والبيداغوجية من طرف لجنة، المعامل  -2
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 في أحد اإلختبارات الكتابية المذكورة أعاله، تعد إقصائية. 5/20: كل عالمة تقل عن 08ادة ــمــال
من تاريخ التوقيع عميو، وينشر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي   : يسري مفعول ىذا القرار إبتداء09ادة ــمــال

 والبحث العممي.
 

 2015جوان  02 حرر بالجزائر في                                                                                    
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                             

 طاىر حجار األستاذ                                                                                        
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 لمترقية مسابقة عمى أساس اإلختبارات يتضمن فتح ،2015جوان  02 مؤرخ في 837رقم  قرار
 المنتمية إلى سمك جراحي األسنان العامين إلى رتبة جراح أسنان عام رئيسي في الصحة العمومية

 شعبة الممارسين الطبيين العامين في الصحة العمومية في الصحة العمومية
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتعمق و  ،1966يونيو سنة  02الموافق لـ  1386صفر عام  12فيالمؤرخ  66-145قتضى المرسوم رقم بم -

 نشر بعض القرارات ذات الطــــابع التنظيمي أو الفردي التي تخص وضعية الموظفين،و بتحرير 
 ، 1990مارس سنة  27افق المو  1410المؤرخ في أول رمضان عام  90-99وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 لمركزية لمواليات والبمديات وكذاـطة التعيين والتسيير اإلداري إزاء موظفي وأعوان اإلدارات االمتعمق بسمــو 

 المؤسسات العمومية ذات الطـــــــــــــابع اإلداري التابـعة ليـا،
، 1995ماي سنة  13الموافق  1415ذي الحجة عام  13المؤرخ في  95-132وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 بإحداث نشرات رسمية لممؤسسات و اإلدارات العمومية، المتعمقو 
، 2009نوفمبر سنة  24الموافق  1430ذي الحجة عام  7المؤرخ في  09-393وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
المتضمن القانون األساسي الخاص بالموظفين المنتمين ألسالك الممارسين الطبيين العامين في الصحة و 

 العمومية،
، 2012أبريل سنة  25الموافق  1433جمادى الثانية عام  3المؤرخ في  12-194المرسوم التنفيذي رقم  وبمقتضى-

جرائيا،اكيفيات تنظيم المسابقات واإلمتحانات  و الذي يحدد   لفحوص المينية في المؤسسات واإلدارات العمومية وا 
المتضمن وضع بعض أسالك الممارسين و ، 2013سبتمبر  02وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في  -

 الطبيين العامين في الصحة العمومية في حالة القيام بالخدمة لدى وزارة التعميم العالي والبحث العممي،
تنظيم المسابقات لإللتحاق بالرتب  الذي يحدد إطار، 2014أكتوبر  30المؤرخ في  328وبمقتضى القرار رقم -

 بيين العامين في الصحة العمومية،المنتمية ألسالك  الممارسين الط
-194المتعمقة بتطبيق أحكام المرسوم التنفيذي  رقم و ، 2013فيفري  20المؤرخة في  01وبمقتضى التعمية رقم -

والفحوص المينية في   ، المحدد لكيفيات تنظيم المسابقات واإلمتحانات2012أفريل سنة  25المؤرخ في  12
جرائيا،  المؤسسات واإلدارات العمومية وا 

، المتضمنة تسيير 2015ماي  5المؤرخة في  2015/ م.د/و.أ/713عمى مراسمة مصالح الوزير األول رقم  وبناء-
 المسار الميني لألطباء العاممين بقطاع التعميم العالي والبحث العممي،
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 ما يأتي: ررـــــــــيق
 

لمترقية إلى رتبة جراح  : ييدف ىذا القرار إلى تحديد كيفيات فتح مسابقة عمى أساس اإلختباراتادة األولىــمــال
أسنان عام رئيسي في الصحة العمومية، المنتمية لسمك جراحي األسنان العامين في الصحة العمومية 

 شعبة الممارسين الطبيين العامين في الصحة العمومية.
: يعتبر كل موظف برتبة جراح أسنان عام في الصحة العمومية، مترشح لممسابقة عمى أساس 02ادة ـــمــال

، ودون عالمة إقصائية ناجحا ويرتب عنو الترقية إلى رتبة 10/20اإلختبارات الحاصل عمى معدل 
جراح أسنان عام رئيسي في الصحة العمومية بالتحويل التمقائي لممناصب المالية لرتبة إنتماء 

 المعنيين.
نان عام رئيسي في الصحة العمومية   : تفتح المسابقة عمى أساس اإلختبارات لمترقية إلى رتبة جراح أس03ادة ــمــالـ

 سنوات خدمة فعمية بصفة جراح أسنان عام في الصحة العمومية. (7)لممترشحين المثبتين لسبع 
أعاله،  (3): يجب عمى المترشحين المستوفين الشروط القانونية األساسية المذكورة في المادة لثالثة 04ادة ــمــالـ

المسابقة عمى أساس اإلختبارات، عمى مستوى المؤسسات  إيداع   طمب خطي قصد المشاركة في
 التي ينتمون إلييا.

يوما عمل إبتداء من  (15):  يحدد أجل التسجيالت في المسابقة عمى أساس اإلختبارات بخمسة عشر 05ـادة ــمــال
 تاريخ  اإللصاق في أماكن العمل.

:  بإمكان المترشحين غير المقبولين لممشاركة في المسابقة عمى أساس اإلختبارات، تقديم طعن  لدى 06ـادة ــمــال
السمطة التي ليا صالحية التعيين، التي يجب عمييا البث في ىذا الطعن والرد عمى المعنيين قبل 

 أيام عمل عمى األقل من تاريخ إجراء المسابقة. (5)خمسة 
 مسابقة عمى أساس اإلختبار، اإلختبارات اآلتية:: تشتمل ال07ـادة ــمــال

 .2(، المعامل 02إختبار كتابي حول البرامج الوطنية لمصحة العمومية: المدة ساعتان ) -1
 .3تقييم النشاطات العالجية والبيداغوجية من طرف لجنة، المعامل  -2

 الكتابية المذكورة أعاله، تعد إقصائية. في أحد اإلختبارات 5/20 : كل عالمة تقل عن08ادة ــمــال
: يسري مفعول ىذا القرار إبتداء من تاريخ التوقيع عميو، وينشر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي  09ادة ــمــال

 والبحث العممي.
 

 2015جوان  02 حرر بالجزائر  في                                                                            
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                              

 طاىر حجار األستاذ                                                                          
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 ،2015أفريل  22في  مؤرخال 175قرار رقم اليعدل  ،2015جوان  7مؤرخ في  219رقم قرار 
 يحدد قائمة أعضاء مجمس آداب وأخالقيات المينة الجامعيةالذي 

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 ،2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عام  25المؤرخ في  125-15بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -

 ،والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة
الموافق أول أكتوبر سنة  1422 عامرجب  13المؤرخ في  293-01وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

ومستخدمو البحث وأعوان المتعمق بميام التعميم والتكوين التي يقوم بيا أساتذة التعميم والتكوين العاليين و ،2001
 ،عموميون آخرون باعتبارىا عمال ثانويا، المتمم

يونيو سنة  23الموافق  1425جمادى األولى عام  5 المؤرخ في 180-04وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 منو؛ 4الذي يحدد صالحيات مجمس آداب وأخالقيات المينة الجامعية وتشكيمتو وسيره، السيما المادة  ،2004

مايو سنة  3الموافق  1429ربيع الثاني عام  27المؤرخ في  129-08وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 ،المتضمن القانون الخاص باألستاذ الباحث االستشفائي الجامعيو ،2008

مايو سنة  3الموافق  1429ربيع الثاني عام  27المؤرخ في  130-08وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 ،المتضمن القانون األساسي الخاص باألستاذ الباحثو ،2008

، 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األول عام  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 ،الذي يحدد صالحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي

يحدد قائمة أعضاء مجمس آداب وأخالقيات ، الذي 2015أفريل سنة  22المؤرخ في  175وبمقتضى القرار رقم  -
 المينة الجامعية.

 

 :ما يأتي ررــقــي
 

والمذكور أعاله، وتحرر كما  2015أفريل سنة  22المؤرخ في  175من القرار رقم  2تعدل المادة  :ادة األولىــمــال
 يأتي:

 (......................................:نتغييرن : .....................)بدو 2المادة " 
-،............................... 
-،............................... 
-،............................... 
-،............................... 
-،............................... 
-،............................... 
-،............................... 
-،............................... 
-،............................... 
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-،............................... 
 بوشفرة جمال، -

 ....................) والباقي بدون تغيير (.........................".
 النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي.ينشر ىذا القرار في  :02ادة ــمــال

 

 2015 جوان 7 حرر بالجزائر في                                                                           
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                          

 طاىر حجار األستاذ                                                                           
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 قائمة االسمية ألعضاءاليحدد  ،2015جوان  07فيمؤرخ  220رقم قرار 
 البحث العممي والتقني لتطوير المغة العربية مركز مجمس إدارة

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 ،2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عام  25المؤرخ في  125-15بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -

 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
ديسمبر سنة  14الموافق  1412جمادى الثانية عام  7المؤرخ في  477-91وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 4والمتضمن إحداث مركز البحث العممي والتقني لتطوير المغة العربية، المعدل والمتمم، السيما المادة  ،1991
 منو،
نوفمبر سنة  24الموافق  1432ذي الحجة عام  28المؤرخ في  396-11بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم و  -

لطابع العممي والتكنولوجي، السيما المادة الذي يحّدد القانون األساسي النموذجي لممؤسسة العمومية ذات ا ،2011
 منو، 13
، 2013يناير سنة  30الموافق  1434األول عام  ربيع 18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 الذي يحدد صالحيات وزير التعميم العمي والبحث العممي،
 

 :ما يأتي ررـــقـــي
 

ذي الحجة عام  28المؤرخ في  396-11من المرسوم التنفيذي رقم  13تطبيقا ألحكام المادة : ادة األولىـــمــال
تحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة والمذكور أعاله،  ،2011نوفمبر سنة  24الموافق  1432

 كما يمي:مركز البحث العممي والتقني لتطوير المغة العربية، 
 : بالنسبة لممثمي مؤسسات الدولة

 السيد بوسنة محمود، ممثل وزير التعميم العالي والبحث العممي، رئيسا، -
 السيدة سمماني يسمينة، ممثمة عن الوزير المكمف بالمالية، -
 السيد بوعسمة عمر، ممثل عن وزير الدفاع الوطني، -
 السيد روينة عبد هللا، ممثل عن الوزيرة المكمفة بالتربية الوطنية، -
 عدي، ممثل عن الوزير المكمف باإلتصال،السيد شباح الس -
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 السيد برابح يحي، ممثل عن الوزير المكمف بالتكوين والتعميم المينيين، -
 السيدة خموت فتيحة، ممثمة عن المجمع الجزائري لمغة العربية. -

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

 :لمباحثينبالنسبة  -
 السيدة بداوي فوزية، -
 .السيدة حمداني مميكة -

 : بالنسبة لمستخدمي دعم البحث -
 .السيد بوناب دمحم -

 :األعضاء اآلخرين-
 السيد بمحوت أحمد / مدير المركز، -
 السيدة دروة غنية / رئيسة المجمس العممي، -
 السيد بمخضر أحمد / مدير وحدة بحث، -
 عبد الرحمان / مدير وحدة بحث. السيد خربوش -

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

 2015 جوان 7 حرر بالجزائر في                                                                            
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                            

 طاىر حجاراألستاذ                                                                                  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 مركز البحث العممي والتقني لتطوير المغة العربية ممحق لقائمة أعضاء مجمس إدارة
 

 الميمة بالقطاع االسم و المقب
ممثل  لموكالة الموضوعاتية لمبحث في العموم اإلجتماعية واإلنسانية، دير عامم بوسنة محمود -

 الوزير المكمف بالتعميم العالي والبحث العممي
موظفة بمصمحة الرقابة المالية لدى وزارة التعميم العالي والبحث العممي، ممثمة  سمماني يسمينة -

 الوزير المكمف بالمالية
 الوطني، ممثل وزير الدفاع الوطنيعقيد بوزارة الدفاع  بوعسمة عمر -
 مدير فرعي بوزراة التربية الوطنية، ممثل الوزيرة المكمفة بالتربية الوطنية روينة عبد هللا -
 مدير فرعي بوزارة اإلتصال، ممثل الوزير المكمف باإلتصال شباح السعدي -
ممثل الوزير المكمف مكمف بالدراسة والتمخيص بوزارة التكوين والتعميم المينيين،  برابح يحي -

 بالتكوين والتعميم المينيين
 ممثمة عن المجمع الجزائري لمغة العربية خموت فتيحة -
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 الذي ،2013ماي  12في  المؤرخ 350يعدل القرار رقم ، 2015جوان  7مؤرخ في  221رقم رار ق
 المغة العربيةلمركز البحث العممي والتقني لتطوير  القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممييحدد 

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 ،2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عام  25المؤرخ في  125-15بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -

 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
ديسمبر سنة  14الموافق  1412جمادى الثانية عام  7المؤرخ في  477-91وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 والمتضمن إحداث مركز البحث العممي والتقني لتطوير المغة العربية، المعدل والمتمم، ،1991
 ،2011نوفمبر سنة  24الموافق  1432ذي الحجة عام  28المؤرخ في  396-11 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم -

 منو، 21، ال سيما المادة ع العممي والتكنولوجيذات الطاب الذي يحّدد القانون األساسي النموذجي لممؤسسة العمومية
، 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األول عام  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 الذي يحدد صالحيات وزير التعميم العمي والبحث العممي،
القائمة اإلسمية ألعضاء المجمس العممي ، الذي يحدد 2013ماي  12المؤرخ في  350وبمقتضى القرار رقم  -

 لمركز البحث العممي والتقني لتطوير المغة العربية.
 

 يقرر ما يأتي:
 

 أعاله،كما يمي: ، والمـذكور2013ماي  12المؤرخ في  350تعدل المادة األولى من القرار رقم : ادة األولىــمــال
 ..........................(.............بدون تغيير) " المادة األولى: ..............................

 تحدد القائمة اإلسمية ألعضاء المجمس العممي لمركز البحث العممي والتقني لتطوير المغة العربية كما يأتي:
 :بالنسبة لباحثي المركز -

 دروة غنية،  رئيسة -
 عباس مراد، -
 فرات كمال، -
 بودلعة حبيبة، -
 بداوي فوزية، -
 بعزي خالد. -

 :األعضاء بحكم القانون  -
 مدير المركز، بمحوت أحمد -
 مدير وحدةبحث، بمخضر أحمد -
 مدير وحدة بحث ". خربوش عبد الرحمن -

 

 ................................"( والباقي بدون تغيير)....................... 
 الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي.ينشر ىذا القرار في النشرة  :02ادة ــمــال

 

 2015 جوان 7 حرر بالجزائر في                                                                    
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                    

 طاىر حجار األستاذ                                                                         
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 الذي ،2012ديسمبر  25المؤرخ في  436يعدل القرار رقم  ،2015جوان  8مؤرخ في  231رقم قرار 
 بوىران، المعدلالمدرسة التحضيرية في العموم والتقنيات  يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 ،2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عام  25المؤرخ في  125-15بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم   -

 ،والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة
ديسمبر سنة  29الموافق  1426ذي القعدة عام  27المؤرخ في  500-05وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 ،منو 10الذي يحدد ميام المدرسة خارج الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، السيما المادة  ،2005
 ،2010يونيو سنة  28الموافق  1431رجب عام  15المؤرخ في  160-10وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 ،والمتضمن إنشاء المدرسة التحضيرية في العموم والتقنيات بوىران
 ،2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األول عام  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 ،الذي يحدد صالحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي
الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة  ،2012سنة  ديسمبر 25المؤرخ في  436وبمقتضى القرار رقم  -

 المدرسة التحضيرية في العموم والتقنيات بوىران، المعدل.
 

 :ما يأتي ررــقــي
 

، المعدل، والمذكور 2012ديسمبر سنة  25المؤرخ في  436يعدل الجدول الممحق بالقرار رقم  :ادة األولىــمــال
 الجدول الممحق بيذا القرار.أعاله، كما ىو محدد في 

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

 2015 جوان 8 حرر بالجزائر في                                                                                         
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                          

 طاىر حجار األستاذ                                                                                        
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

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

 

 القطاع الصفة اإلسم والمقب
 العممي، ممثل الوزير المكمف بالتعميم العالي والبحث رئيس دردور عائشة -
 ممثل الوزير بالمالية، عضو معمم سميم -
 ممثل الوزيرة المكمفة بالتربية الوطنية، عضو قديري مراد -
 ممثل الوزير المكمف بالتكوين والتعميم المينيين، عضو عبد القادر طويل -
 ممثل السمطة المكمفة بالوظيفة العمومية واإلصالح اإلداري، عضو شعيب دمحم -

 

 ................................ والباقي بدون تغيير"......... ...................
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 الخدمات يتضمن تجديد تشكيمة لجنة ،2015جوان  9قرار مؤرخ في 
 لدى المدرسة الوطنية العميا لألشغال العمومية "القبة" االجتماعية

 

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

 القانون األساسي العام لموظيفة العمومية،
الذي يحدد ، 1982سنة  وماي 15الموافق  1402رجب عام  21 المؤرخ في 179-82بمقتضى المرسوم رقم و  -

 المتمم، تمويميا، محتوى الخدمات االجتماعية وكيفية
، 1982سبتمبر سنة  11 الموافق 1402ذي القعدة عام  23 المؤرخ في 303-82بمقتضى المرسوم رقم و  -
 المتعمق بتسييـر الخدمات االجتماعية،و 
والمتعمق بالمدرسة ، 1987مارس سنة  3 الموافق 1407عام رجب  3المؤرخ في 62-87بمقتضى المرسوم رقم و  -

 العمومية، المعدل،الوطنية لألشغال 
 ،2008سنة  يوليو 14الموافق  1429رجب عام  11 المؤرخ في 218-08رقم وبمقتضى المرسوم التنفيذي  -
 المتضمن تحويل المدرسة الوطنية لألشغال العمومية إلى مدرسة خارج الجامعة،و 
 ،2013سنة  يناير 30الموافق  1434 عام ربيع األول 18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 الذي يحدد صالحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي،
تعيين أعضاء لجنة الخدمات االجتماعية لدى المدرسة الوطنية  ،2014جانفي سنة  19لممقرر المؤرخ في نظرا   -

 العميا لألشغال العمومية "القبة"،
 

 :ما يأتي ررــقــي
 

 . تجدد تشكيمة لجنة الخدمات االجتماعية لدى المدرسة الوطنية العميا لألشغال العمومية " القبة" :مـادة األولى ــال
 تتكون لجنة الخدمات االجتماعية من األعضاء اآلتية أسماؤىم : : 02مـادة ــال

 األعضاء الدائمون :
 خميل، معوشي –03 يوسفي انيا،              –02 بودىان مصطفى،               –01
 بن حقوقة خديجة، -06 لقبج سمير،              –05 مشاط غنية،                    –04

 

 األعضاء اإلضافيون :
 حداد مراد،-03 بمعيش دمحم، –02 مصطفاوي فاطمة،              –01

 

المجنة  والذي ال يكون ( سنوات ابتداء من تاريخ تنصيب 03تسري عيدة ىذه المجنة لمدة ثالث ) :03مـادة ــال
 .سابقا  لتاريخ إعالن نتائج االنتخابات
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يكمف السيد مدير المدرسة الوطنية العميا لألشغال العمومية "القبة" ،بتنفيذ ىذا القرار، الذي سينشر  :04ادة ــمــال
 في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي.

 

 2015 جوان 9حرر بالجزائر في                                                                                         

 وزير وبتفويض منوالع/                                                                                        

 مدير الموارد البشرية                                                                                        
 إمضاء أمير قاسم داودي                                                                                         

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 لمؤرخا 515يعدل القرار رقم ، 2015جوان  10مؤرخ في  232رقم رار ق

 قائمة اإلسمية ألعضاء المجمس العممياليحدد الذي  ،2013أوت  7في 
 والتقني في التحاليل الفيزيائية والكيميائية، المعدلالعممي البحث  لمركز

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 ،2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عام  25المؤرخ في  125-15بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -

 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
، 1992مايو سنة  23الموافق  1412ذي القعدة عام  20المؤرخ في  214-92وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 والمتضمن إنشاء مركز البحث العممي والتقني في التحاليل الفيزيائية والكيميائية، المعدل والمتمم،
 ،2011نوفمبر سنة  24الموافق  1432ذي الحجة عام  28المؤرخ في  396-11بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم و  -

 منو، 21الذي يحّدد القانون األساسي النموذجي لممؤسسة العمومية ذات الطابع العممي والتكنولوجي، السيما المادة 
، 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األول عام  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 الذي يحدد صالحيات وزير التعميم العمي والبحث العممي،
، الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي 2013أوت  7المؤرخ في  515وبمقتضى القرار رقم  -

 العممي والتقني في التحاليل الفيزيائية والكيميائية، المعدل.لمركز البحث 
 

 ما يأتي: ررــقــــــي
 

 والمذكور أعاله كما يمي:، المعدل، 2013أوت  7المؤرخ في  515رقم تعدل المادة األولى من القرار :ادة األولىـمــال
 .....)بدون تغيير(.................................. ..................: .......المادة األولى" 

مركز البحث العممي والتقني في التحاليل الفيزيائية تحدد القائمة اإلسمية ألعضاء المجمس العممي ل
 كما يأتي:والكيميائية، 

 :بالنسبة لباحثي المركز
 طربوش عاشور،  رئيسا، -
 شمات سماعين، -
 لراري زناي جييدة، -
 بايت نادية، -
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 بودريش ليمية، -
 بوجمعة أمال، -
 حميطوش ضياء الدين، -
 الجي رياض، -
 شبوط رضوان". -

 

 ".................................(والباقي بدون تغيير)......................  
 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي.: 2المادة 

 

  2015 جوان 10 حرر بالجزائر في                                                                                 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                  

 طاىر حجاراألستاذ                                                                                      
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 المؤرخ 854عدل القرار رقم ي، 2015جوان  18مؤرخ في  236رقم قرار 
 قائمة اإلسمية ألعضاء مجمس إدارةاليحدد الذي  ،2014سبتمبر  15في 

 العممي والتقني في التحاليل الفيزيائية والكيميائية، المعدلالبحث  مركز
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
مايو سنة  14الموافق  1436رجب عام  25المؤرخ في  125-15بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -

 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، ،2015
، 1992مايو سنة  23الموافق  1412ذي القعدة عام  20المؤرخ في  214-92وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 4والمتضمن إنشاء مركز البحث العممي والتقني في التحاليل الفيزيائية والكيميائية، المعدل والمتمم، السيما المادة 
 منو،
نوفمبر سنة  24الموافق  1432ذي الحجة عام  28المؤرخ في  396-11بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم و  -

الذي يحّدد القانون األساسي النموذجي لممؤسسة العمومية ذات الطابع العممي والتكنولوجي، السيما المادة  ،2011
 منو، 13
، 2013يناير سنة  30الموافق  1434ألول عام ربيع ا 18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 الذي يحدد صالحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي،
الذي يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس إدارة مركز  2014سبتمبر  15المؤرخ في  854وبمقتضى القرار رقم  -

 .العممي والتقني في التحاليل الفيزيائية والكيميائية، المعدلالبحث 
 

 :ما يأتي ررــــقــي
 

والمذكور أعاله ، المعدل، 2014سبتمبر  15المؤرخ في  854رقم تعدل المادة األولى من القرار : ادة األولىــمــال
 وتحرر كما يأتي:
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 .................................... )بدون تغيير( "المادة األولى: .....................
مركز البحث العممي والتقني في التحاليل الفيزيائية تحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس إدارة 

 كما يمي:والكيميائية، 
 : بالنسبة لممثمي مؤسسات الدولة

 السيدة ىومل كنزة، ممثمة وزير التعميم العالي والبحث العممي، رئيسة، -
 بالمالية،السيدة أبركان مميكة، ممثمة عن الوزير المكمف  -
 السيد جبايرية لمنور، ممثل عن وزير الدفاع الوطني، -
 السيد يعالوي موسى، ممثل عن الوزير المكمف بالموارد المائية والبيئة، -
 السيدة حمانة مميكة فضيمة، ممثمة عن الوزير المكمف بالفالحة والتنمية الريفية، -
صالح المستشفيات،السيد بوىينوني رابح، ممثل عن الوزير المكمف بال -  صحة والسكان وا 
 السيد بوخاوي رشيد، ممثل عن الوزير المكمف بالطاقة، -
العمرانية والسياحة  السيدة شكشاك توالبي شامية، ممثمة عن الوزير المكمف بالتييئة -

 والصناعة التقميدية.
 

 بالنسبة لممديرية العامة لمبحث العممي والتطوير التكنولوجي:
 مسعود. السيد بوداش -

 

 :األعضاء اآلخرين
 السيد  بشاري خمدون / مدير المركز، -
 السيد طربوش عاشور / رئيس المجمس العممي، -
 السيد الجي رياض / مدير وحدة بحث سيدي عبد هللا الجزائر". -

 "............................................( والباقي بدون تغيير)....................... 
 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي. :02ادة ــمــال
 

 2015 جوان 18 حرر بالجزائر في                                                                                         
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                         

 طاىر حجاراألستاذ                                                                                          
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 مركز البحث العممي والتقني في التحاليل الفيزيائية والكيميائية ممحق لقائمة أعضاء مجمس إدارة
 

 ىومل كنزة -
 

مديرة الدراسات بالمديرية العامة لمبحث العممي والتطوير التكنولوجي، ممثمة 
 ف بالتعميم العالي والبحث العمميالوزير المكم

 
 



   5102 الثانيالثالثي                              النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي                            5102 جـوان( -الجزء الثالث )ماي-السداسي األولالنشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي                          86

 

،  يحدد 2015جوان 18مؤرخ في  237رقم قرار 
 مستغانم جامعةالقائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة 

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، 2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عام  25المؤرخ في  125-15بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -

 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
 ،1998سنة يوليو  7الموافق  1419ربيع األول عام  13المؤرخ في  220 –98وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

و منو، 3المتضمن إنشاء جامعة مستغانم، المعدل والمتمم، السيما المادة 
غشت سنة  23الموافق  1424جمادى الثانية عام  24المؤرخ في  279-03وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

، منو، 12الذي يحدد ميام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدل والمتمم، السيما المادة  2003
، 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األول عام  18المؤرخ في  77 -13وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 .الذي يحدد صالحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي
 

 :ما يأتي ررــقــيـ
 

جمادى الثانية عام  24المؤرخ في  279-03التنفيذي رقم  من المرسوم 12تطبيقا ألحكام المادة : ادة األولىــمــال
الذي يحدد ميام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا،  2003غشت سنة  23الموافق  1424 ،

 المعدل والمتمم، ييدف ىذا القرار إلى تحديد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة جامعة مستغانم.
 تحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة جامعة مستغانم في الجدول الممحق ليذا القرار. :02ادة ــمــال
 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي.: 03ادة ــمــال

 

 2015جوان   18فيحرر بالجزائر                                                                                       
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                      

 طاىر حجار األستاذ                                                                                  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 مستغانمقائمة أعضاء مجمس إدارة جامعة 
 

 األعضاء المعينين: -1
 

 القطاع الصفة االسم و المقب
 العمميممثل الوزير المكمف بالتعميم العالي والبحث  رئيس نمامشة دمحم -
 ممثل الوزير المكمف بالمالية عضو بويعقوب بشير -
 لتربية الوطنيةممثمة الوزيرة المكمف با عضو مواليات نزىة -
 ممثمة الوزير المكمف بالتكوين والتعميم المينيين عضو حفيظة زدور دمحم إبراىيم -
 االجتماعيممثل الوزير المكمف بالعمل والتشغيل والضمان  عضو مشتة بشير -
 ممثل السمطة المكمفة بالوظيفة العمومية و اإلصالح اإلداري  عضو بوشنتوف بمحسن -
 حافع األختام ممثل الوزير المكمف بالعدل عضو ديدان ادمحم -
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 ممثل الوزير المكمف بالتجارة عضو رمضاني أحمد -
صالح  عضو فريحة عبد الغاني -  المستشفياتممثل الوزير المكمف بالصحة والسكن وا 
 ممثل الوزير المكمف بالشباب و الرياضة عضو بن طوبال عمي  -
 باالتصال ممثل الوزير المكمف عضو لكحل سعيد -
 ة بالثقافةممثل الوزير المكمف عضو طاطا فريد -
 و المناجم ممثل الوزير المكمف بالصناعة عضو بن بادة بشير  -
 المكمف بالفالحة و التنمية الريفيةممثل الوزير  عضو مويسي عبد القادر -
 الوالي ممثمة عضو فرواني شنين فاطمة -

 

 :األعضاء المنتخبين -2
 االسم و المقب الصفة الييئة

 مدغري أحمد - عضو ممثل منتخب عن األساتذة لكمية العموم الدقيقة واإلعالم اآللي
 شريف  طويل نور الدين - عضو لتسييراممثل منتخب عن األساتذة لكمية العموم االقتصادية والتجارية وعموم 

 حمزاوي فوضيل - عضو ممثل منتخب عن األساتذة لكمية العموم والتكنولوجيا
 بن خميفة دمحم - عضو ممثل منتخب عن األساتذة لكمية عموم الطبيعة والحياة

 بن ناصر حنيفي - عضو األساتذة لكمية األدب العربي والفنون ممثل منتخب عن 
 برايك سعدان - عضو ممثل منتخب عن األساتذة لكمية المغات األجنبية

 فرقاق معمر - عضو ممثل منتخب عن األساتذة لكمية الحقوق والعموم السياسية
 العربيبوعمامة  - عضو ممثل منتخب عن األساتذة لكمية العموم االجتماعية

 بن قوة عمي - عضو ممثل منتخب عن األساتذة لمعيد التربية البدنية والرياضية
 بوسحبة الجياللي - عضو ممثل منتخب عن سمك األساتذة المساعدين
 حمدي فاطيمة - عضو ممثمة منتخبة عن سمك األساتذة المساعدين

 بوقصارة بن ذىبية - عضو الخدماتممثمة منتخبة عن الموظفين اإلداريين والتقنيين وعمال 
 بن ناصر سيدأحمد - عضو ممثل منتخب عن الموظفين اإلداريين والتقنيين وعمال الخدمات

 شريفي عبد القادر- عضو ممثل منتخب عن الطمبة
 حمادو عمي جمال عبد الناصر- عضو ممثل منتخب عن الطمبة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 مستغانمممحق لقائمة أعضاء مجمس إدارة جامعة 

 

 القطاع   االسم والمقب
 بالماليةمدير البرامج ومتابعة الميزانية لوالية مستغانم، ممثل الوزير المكمف  بكارود عابد -
 ممثل الوزير المكمف بالتربية الوطنية مدير التربية لوالية مستغانم، بوىالي دمحم -
 ممثل الوزير المكمف بالتكوين والتعميم المينيين مديرة التكوين الميني لوالية مستغانم، حفيظة زدور دمحم إبراىيم -
 المكمف بالعمل والتشغيل والضمان االجتماعيممثل الوزير  مدير النشغيل لوالية مستغانم، مشتة بشير -
 بوشنتوف بمحسن -
 

العمومية  ممثل السمطة المكمفة بالوظيفة رئيس مفتشية الوظيفة العمومية لوالية مستغانم،
 واإلصالح اإلداري 
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 حافع األختامممثل الوزير المكمف بالعدل أمين عام لمجمس قضاء غيميزان، ديدان أدمحم -
 ممثل الوزير المكمف بالتجارة مدير التجارة لوالية مستغانم، رمضاني أحمد -
 مدير الشباب والرياضة لوالية مستغانم، ممثل الوزير المكمف بالشباب والرياضة بن طوبال عمي -
 مدير إدارة الوسائل، ممثل الوزير المكمف باإلتصال لكحل سعيد -
 الوزير المكمفة بالثقافةمدير الثقافة لوالية مستغانم، ممثل  طاطا فريد -
 مدير المصالح الفالحية لوالية مستغانم، ممثل الوزير المكمف بالفالحة والتنمية الريفية مويسي عبد القادر -
صالح  فريحة عبد الغاني - مدير الصحة والسكان لوالية مستغانم، ممثل الوزير المكمف بالصحة والسكان وا 

 المستشفيات
 ممثل الوزير المكمف بالصناعة والمناجم الصناعة لوالية مستغانم،مدير  بن بادة بشير -

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، ، 2015 ماي 13المؤرخ في  200يتمم القرار رقم 2015جوان  18في  مؤرخ 238رقم قرار 

 1قسنطينة جامعةيحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة الذي 
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، والمتعمق 1984 سنة غشت 18الموافق  1404ذي القعدة عام  24المؤرخ في 213–84بمقتضى المرسوم رقم -   

، السيما المادة والمتمم ، المعدلوسيرىا1بتنظيم جامعة قسنطينة 3 منو،  
، 2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عام  25المؤرخ في  125-15بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -

 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
غشت سنة  23الموافق  1424جمادى الثانية عام  24المؤرخ في  279-03وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 منو، 12يما المادة ،الذي يحدد ميام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدل والمتمم، الس2003
، 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األول عام  18المؤرخ في  77 -13وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 لي والبحث العممي،االذي يحدد صالحيات وزير التعميم الع
، الذي يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس إدارة جامعة 2015ماي  13المؤرخ في  200وبمقتضى القرار رقم  -

 .1قسنطينة
 ما يأتي: ررــقــيـ

 

، والمذكـور أعاله، كما ىو محدد 2015ماي  13المؤرخ في  200يتمم الجدول الممحق بالقرار رقم : ادة األولىــمــال
 في الجدول الممحق بيذا القرار.

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

 2015جوان  18 حرر بالجزائر في                                                                                         
 التعميم العالي والبحث العمميوزير                                                                                        

 طاىر حجاراألستاذ                                                                                         
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 األعضاء المنتخبين: -1
 الييئة الصفة االسم و المقب

 ممثل منتخب عن األساتذة لكمية العموم الدقيقة عضو مرىون أحمد لخضر -
 ممثل منتخب عن األساتذة لكمية عموم الطبيعية والحياة عضو نوادري الطاىر -
 ممثل منتخب عن األساتذة لكمية عموم التكنولوجيا عضو شني رشيد -
 ممثل منتخب عن األساتذة لكمية الحقوق  عضو مرمون موسى -
 ممثل منتخب عن األساتذة لكمية اآلداب و المغات عضو صحراوي عبد السالم -
 ممثل منتخب عن األساتذة لكمية عموم األرض والجغرافيا والتييئة العمرانية عضو سحوت حسين -
 ممثل منتخب عن األساتذة لمعيد العموم البيطرية عضو بوعزيز عمر -
 ممثمة منتخبة عن األساتذة لمعيد التغذية والتغذي والتكنولوجيات الفالحية الغذائية عضو لعمارة حياةأو  -
 ممثمة منتخبة عن سمك األساتذة المساعدين عضو عواطف شعيب -
 ممثمة منتخبة عن سمك األساتذة المساعدين عضو أولبصير فتيحة -
 ممثل منتخب عن الموظفين اإلداريين والتقنيين وعمال الخدمات عضو حمود سامي -
 الخدماتممثل منتخب عن الموظفين اإلداريين والتقنيين وعمال  عضو بن نوار فريد -
 ممثل منتخب عن الطمبة عضو سيمين حمزة -
 ممثمة منتخبة عن  الطمبة عضو بورصاص إنصاف -

 

 ."............................................ (والباقي بدون تغيير)................................ 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ،2013أفريل  13المؤرخ في  258، يعدل القرار رقم 2015جوان  18مؤرخ في  239رقم قرار 
 ،المعدل. 2الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة جامعة قسنطينة

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، 2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عام  25المؤرخ في  125-15بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -

 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
غشت سنة  23الموافق  1424جمادى الثانية عام  24المؤرخ في  279-03وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

، منو، 12الذي يحدد ميام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدل والمتمم، السيما المادة  2003
2011نوفمبر سنة  28 الموافق 1433محرم عام  3 المؤرخ في 401-11رقمبمقتضى المرسوم التنفيذي و  -  ، 
 منو، 2، السيما المادة 2المتضمن إنشاء جامعة قسنطينةو 
، 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األول عام  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 العممي،لي والبحث االذي يحدد صالحيات وزير التعميم الع
جامعة  يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارةالذي  ،2013أفريل  13المؤرخ في  258وبمقتضى القرار رقم  -

 ، المعدل.2قسنطينة
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 :ما يأتي ررــقــيـ
 

، المعدل، والمذكـور أعاله، كما 2013أفريل  13المؤرخ في  258يعـدل الجدول الممحق بالقرار رقم : ادة األولىــمــال
 ىو محدد في الجدول الممحق بيذا القرار.

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

 2015جوان  18 حرر بالجزائر في                                                                                       
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                        

 طاىر حجار األستاذ                                                                                          
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 2جامعة قسنطينة قائمة أعضاء مجمس إدارة 
 المعينين:األعضاء  -1

 

 القطاع الصفة االسم و المقب
 ممثل الوزير المكمف بالتعميم العالي والبحث العممي رئيس جكون عبد الحميد -
 ممثل الوزير المكمف بالمالية عضو ميمي  مراد  -
 ممثمة الوزير المكمف بالتكوين والتعميم المينيين عضو بممجات سميرة -
 بالتربية الوطنية المكمفةممثل الوزيرة  عضو سميماني  بوجمعة -
 ممثل الوزير المكمف بالعمل والتشغيل والضمان االجتماعي عضو الزين خميل -
 ممثل السمطة المكمفة بالوظيفة العمومية واإلصالح اإلداري  عضو بن قدوار  صالح -
 ممثل الوزير المكمف بالتجارة عضو بولعراق  زيدان -
 المكمفة بتكنولوجيات اإلعالم واالتصالممثل الوزيرة  عضو بوقريعة عبد العزيز -
 ممثل  الوزير المكمف بالشباب والرياضة عضو حمودة عبد الوىاب -
 ممثل الوزير المكمف بالثقافة عضو تميمي فوغالي -
 الوالي. ممثل عضو ىادف نور الدين -

 

 األعضاء المنتخبين: -2
 

 الييئة الصفة االسم و المقب
 عن األساتذة لكمية  العموم االقتصادية والتجارية وعموم التسييرممثل منتخب  عضو شريط  عثمان -
 ممثل منتخب عن األساتذة لكمية العموم اإلنسانية والعموم االجتماعية عضو بشاينية ساعد -
 ممثل منتخب عن األساتذة لكمية عمم النفس وعموم التربية عضو ىادف أحمد -
 التكنولوجيات الحديثة لممعمومات واالتصالممثل منتخب عن األساتذة لكمية  عضو بطوش شوقي -
 ممثمة منتخبة عن األساتذة لمعيد عمم المكتبات والتوثيق عضو مقناني صبرينة -
 ممثل منتخب عن األساتذة لمعيد عموم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية عضو الحاج حميش الياشمي -
 المساعدينمنتخب عن سمك األساتذة ممثل  عضو بوعناقة دمحم عمي -
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 تذة المساعدينممثل منتخب عن سمك األسا عضو بوفالطة دمحم سيف الدين -
 داريين والتقنيين وعمال الخدماتممثل منتخب عن الموظفين اإل عضو بوصفصاف عادل -
 ممثل منتخب عن الموظفين اإلداريين والتقنيين وعمال الخدمات عضو بوسنة سميمان -
 منتخب عن الطمبةممثل  عضو طوماش عبد الرحيم -
 ممثل منتخب عن  الطمبة عضو بوىيدل شعيب -

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
،، الذي 2013فيفري  16المؤرخ في  56يعدل القرار رقم  2015جوان  18مؤرخ في  240رقم قرار 

 األمير عبد القادر لمعموم اإلسالمية، المعدل يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة جامعة
 

 العالي والبحث العممي،إن وزير التعميم 
والمتضمن  1984غشت سنة  4الموافق  1404ذي القعدة عام  7لمؤرخ فيا 182– 84بمقتضى المرسوم رقم -  ،

  منو، 1مكرر 2إحداث جامعة األمير عبد القادر لمعموم اإلسالمية، المعدل والمتمم، السيما المادة
، 2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عام  25المؤرخ في  125-15بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم و  -

 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
غشت سنة  23الموافق  1424جمادى الثانية عام  24المؤرخ في  279-03وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

، منو، 12الذي يحدد ميام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدل والمتمم، السيما المادة  2003
، 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األول عام  18المؤرخ في  77 -13وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 الذي يحدد صالحيات وزير التعميم العمي والبحث العممي،
يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة الذي  ،2013فيفري  16المؤرخ في  56وبمقتضى القرار رقم  -

 األمير عبد القادر لمعموم اإلسالمية، المعدل. جامعة
 

 : يـقرر ما يأتـي
 

، المعدل، والمذكـور أعاله، كما 2013فيفري  16 المؤرخ في 56يعـدل الجدول الممحق بالقرار رقم : ادة األولىـمــال
 ىو محدد في الجدول الممحق بيذا القرار.

02 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي.: ادة ــمــال
 2015جوان  18 حرر بالجزائر في                                                                                       
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                        

 طاىر حجار األستاذ                                                                                               
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 األمير عبد القادر لمعموم اإلسالمية جامعةقائمة أعضاء مجمس إدارة 

 األعضاء المعينين: -1
 

 القطاع الصفة االسم و المقب
 والبحث العممي ممثل الوزير المكمف بالتعميم العالي رئيس بوكرزازة حسني -
 ممثل الوزير المكمف بالمالية عضو أقون عمر  -
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 ممثمة الوزير المكمف بالتكوين والتعميم المينيين عضو بممجات سميرة -
 ممثل السمطة المكمفة بالوظيفة العمومية و اإلصالح اإلداري  عضو بن قدوار رشيد -
 بالتربية الوطنية ممثل الوزيرة المكمف عضو بوىالي دمحم  -
 والتشغيل والضمان االجتماعي ممثل الوزير المكمف بالعمل عضو طاجين رابح -
 بالعدل ممثل الوزير المكمف عضو جبابري دمحم لخضر -
 ممثل الوزير المكمف بالثقافة عضو تميمي فوغالي -
 ممثل الوزير المكمف بالشؤون الدينية واألوقاف عضو مشنان دمحم اويدير -
 الوالي ممثل عضو محروق عبد العزيز -

 

 األعضاء المنتخبين: -2
 

 الييئة الصفة االسم و المقب
 ممثل منتخب عن األساتذة لكمية أصول الدين عضو كردوسي بشير -
 ممثمة منتخبة عن األساتذة لكمية الشريعة واإلقتصاد عضو بن حمو رحيمة  -
 اإلسالميةممثل منتخب عن األساتذة لكمية اآلداب والحضارة  عضو ثنيو نور الدين -
 ممثل منتخب عن سمك األساتذة المساعدين عضو بريك ياسين -
 ممثل منتخب عن سمك األساتذة المساعدين عضو بن شيخ الحسين رياض -
 ممثل منتخب عن الموظفين اإلداريين والتقنيين وعمال الخدمات عضو غربي نصر الدين -
 اإلداريين والتقنيين وعمال الخدماتممثل منتخب عن الموظفين  عضو لموسي خميفة -
 ممثل منتخب عن الطمبة  عضو الوافي الطاىر-
 ممثل منتخب عنالطمبة عضو ضيف لبنى -

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 المجمس العممييحدد القائمة االسمية ألعضاء  ،2015جوان  18مؤرخ في  241رقم قرار 

 بمعسكر أسطنبوليالتجارية وعموم التسيير بجامعة مصطفى و  لكمية العموم اإلقتصادية
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
والذي  ،2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عام  52المؤرخ في  125-15بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -

 يتضّمن تعيين أعضاء الحكومة،
سنة غشت  23الموافق  1424جمادى الثانية عام  24المؤرخ في  279-03وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 يحّدد ميام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدل والمتّمم، الذي، 2003
، 2009يناير سنة  4 الموافق 1430محرم عام  7المؤرخ في  12-09وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 المعّدل والمتّمم،المتضمن إنشاء جامعة معسكر، و 
، 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األول عام  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 الذي يحدد صالحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 25يير المؤّرخ في وعموم التسوالتجارية  العموم اإلقتصاديةالمجمس العممي لكمية وبناء عمى محضر انتخاب أعضاء  -

 .2014 جوان
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 :ما يأتي يـقــرر
 

 1424جمادى الثانية عام  24المؤرخ في  279-03من المرسوم التنفيذي رقم  44تطبيقا ألحكام المادة  :ادة األولىــمــال
والمذكور أعاله، ييدف ىذا القرار إلى تحديد القائمة  ،، المعّدل والمتّمم2003غشت سنة  23الموافق 

وعموم التسيير بجامعة  مصطفى والتجارية  كمية العموم اإلقتصاديةالمجمس العممي لاالسمية ألعضاء 
 بمعسكر. أسطنبولي

بجامعة وعموم التسيير  والتجارية العموم اإلقتصاديةالمجمس العممي لكمية تحدد القائمة االسمية ألعضاء  :02ادة ـمــال
 الجدول الممحق بيذا القرار.في  بمعسكر أسطنبوليمصطفى 

 
، كل فيما بمعسكر أسطنبوليمصطفى يكمف المدير العام لمتعميم والتكوين العاليين ومدير جامعة  :03ادة ــمــال

 العممي.يخصو، بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث 
 

 

 2015جوان  18 حرر بالجزائر في                                                                                    
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                   

 طاىر حجار األستاذ                                                                                  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 المجمس العمميألعضاء  الذي يحدد القائمة االسمية ،2015جوان  18ممحق بالقرار المؤرخ في 
 بمعسكر أسطنبوليمصطفى بجامعة  وعموم التسيير والتجارية العموم اإلقتصاديةلكمية 

 

 الصفـة االسم والمقـب
 المجمس العممي لكمية العموم االقتصادية والتجارية وعموم التسييررئيس  مختاري فيصل
 عميد الكمية تشيكو فوزي 

 نائب العميد مكمف بما بعد التدرج والبحث العممي والعالقات الخارجية بن عبو الجاللي
 العميد مكمف بالدراسات والمسائل المرتبطة بالطمبةنائب  يقور احمد

 رئيس قسم العموم التجارية بن خمف هللا عدة
 رئيس قسم العموم االقتصادية بوحفص مصطفى

 رئيس قسم عموم التسيير بن عبيزة دحو
 رئيسة المجنة العممية لقسم العموم االقتصادية عبدلي ماما

 العممية لقسم عموم التسييررئيسة المجنة  ممياني زوبيدة
 رئيس المجنة العممية لقسم العموم التجارية عدوكة لخضر
 ممثل عن األساتذة من مصف األستاذية لقسم عموم التسيير ثابتي الحبيب

 ممثل عن األساتذة من مصف األستاذية لقسم العموم االقتصادية شنيني عبد الرحمان
 المساعدين قسم "أ"ممثل عن األساتذة  سنوسي بن عومر
 ممثل عن األساتذة المساعدين قسم "أ" بن قبمية زين الدين

 مدير المكتبة قدوري حفيع
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 لقسم ألعضاء المجنة العممية يحدد القائمة االسمية ،2015جوان  18مؤرخ في  242رقم قرار 
 بمعسكر أسطنبوليالتجارية وعموم التسيير بجامعة مصطفى و  اإلقتصادية لكمية العموم اإلقتصاديةالعموم 

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 ،2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عام  52المؤرخ في  125-15بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -
 تضّمن تعيين أعضاء الحكومة،مالو 
سنة غشت  23الموافق  1424جمادى الثانية عام  24المؤرخ في  279-03وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 يحّدد ميام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدل والمتّمم، ، والذي2003
، 2009يناير سنة  4 الموافق 1430محرم عام  7المؤرخ في  12-09وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 المتضمن إنشاء جامعة معسكر، المعّدل والمتّمم،و 
 ،2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األول عام  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 والذي يحدد صالحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 .2015فيفري  25المؤّرخ في العموم االقتصادية ية لقسم وبناء عمى محضر انتخاب أعضاء المجنة العمم -

 

 :ما يأتي يـقــرر
 

 1424جمادى الثانية عام  24المؤرخ في  279-03من المرسوم التنفيذي رقم  48تطبيقا ألحكام المادة  :ادة األولىــمــال
والمذكور أعاله، ييدف ىذا القرار إلى تحديد القائمة  ،، المعّدل والمتّمم2003غشت سنة  23الموافق 

وعموم التسيير والتجارية  كمية العموم اإلقتصاديةالعموم االقتصادية لاالسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم 
 بمعسكر. أسطنبوليبجامعة مصطفى 

 والتجارية العموم اإلقتصاديةالعموم االقتصادية لكمية المجنة العممية لقسم تحدد القائمة االسمية ألعضاء : 02ادة ــمــلا
 الجدول الممحق بيذا القرار.في  بمعسكر أسطنبوليمصطفى بجامعة وعموم التسيير 

، كل فيما بمعسكر أسطنبوليمصطفى يكمف المدير العام لمتعميم والتكوين العاليين ومدير جامعة : 03ادة ــمــال
 الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي. يخصو، بتطبيق أحكام ىذا القرار

  

 2015جوان  18 حرر بالجزائر في                                                                                          
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                         

 طاىر حجار األستاذ                                                                                     
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم ،2015جوان  18ممحق بالقرار المؤرخ في 
 بمعسكر أسطنبوليوعموم التسيير بجامعة مصطفى والتجارية  لكمية العموم اإلقتصادية العموم االقتصادية

 

 الصفـة االسم والمقـب
 رئيسة المجنة العممية عبدلي ماما

 رئيس القسم بوحفص مصطفى
 ممثل عن األساتذة المحاضرين قسم"أ" مختاري فيصل

 "أممثل عن األساتذة المحاضرين قسم" شنيني عبد الرحمان
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 "أممثل عن األساتذة المحاضرين قسم" بن ثابث بوزيان
 "أعن األساتذة المحاضرين قسم" ةممثم بوقمي الزىرة

 ممثل عن األساتذة المحاضرين قسم"ب" بوجرفة بن ناصر
 ممثل عن األساتذة المحاضرين قسم"ب" بن عطة دمحم

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ألعضاء المجنة العممية لقسم يحدد القائمة االسمية ،2015جوان  18مؤرخ في  243رقم قرار 

 بمعسكر أسطنبوليالتجارية وعموم التسيير بجامعة مصطفى و  لكمية العموم اإلقتصادية العموم التجارية
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 ،2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عام  25المؤرخ في  125-15بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -
 تضّمن تعيين أعضاء الحكومة،مالو 
سنة غشت  23الموافق  1424جمادى الثانية عام  24المؤرخ في  279-03وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 ،يحّدد ميام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدل والمتّمم والذي، 2003
، 2009يناير سنة  4 الموافق 1430محرم عام  7المؤرخ في  12-09وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 المتضمن إنشاء جامعة معسكر، المعّدل والمتّمم،و 
 ،2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األول عام  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 التعميم العالي والبحث العممي،والذي يحدد صالحيات وزير 
 .2015فيفري  25المؤّرخ في  العموم التجاريةوبناء عمى محضر انتخاب أعضاء المجنة العممية لقسم  -
 

 :ما يأتي يـقــرر
 

 1424جمادى الثانية عام  24المؤرخ في  279-03من المرسوم التنفيذي رقم  48تطبيقا ألحكام المادة  ادة األولى:ــمــال
والمذكور أعاله، ييدف ىذا القرار إلى تحديد القائمة  ،، المعّدل والمتّمم2003غشت سنة  23الموافق 

وعموم التسيير بجامعة والتجارية  كمية العموم اإلقتصاديةالعموم التجاريةلاالسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم 
 بمعسكر. أسطنبوليمصطفى 

وعموم  والتجارية العموم اإلقتصاديةالعموم التجاريةلكمية المجنة العممية لقسم تحدد القائمة االسمية ألعضاء : 02ادة ــمــلا
 الجدول الممحق بيذا القرار.في  بمعسكر أسطنبوليمصطفى بجامعة التسيير 

، كل فيما بمعسكر أسطنبوليمصطفى يكمف المدير العام لمتعميم والتكوين العاليين ومدير جامعة : 03ادة ــمــال
 يخصو، بتطبيق أحكام ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي.

 

 2015جوان  18 حرر بالجزائر في                                                                                 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                

 طاىر حجار األستاذ                                                                                
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم ،2015جوان  18ممحق بالقرار المؤرخ في 
 بمعسكر أسطنبوليمصطفى بجامعة  التسييروعموم والتجارية  العموم اإلقتصادية لكمية التجارية العموم

 

 الصفـة االسم والمقـب
 رئيس المجنة العممية عدوكة لخضر

 رئيس القسم خمف هللا عدةبن 
 ممثل عن األساتذة المحاضرين قسم"أ" بن عبو الجياللي

 ممثل عن األساتذة المحاضرين قسم"ب" منصور بن عوف عبد الكريم
 ممثل عن األساتذة المحاضرين قسم"ب" ىشماوي كمال
 ممثل عن األساتذة المحاضرين قسم"ب" صفيح الصادق

 ممثل عن األساتذة المحاضرين قسم"ب" مغراوي محي الدين
 عن األساتذة المحاضرين قسم"ب" ةممثم حجماوي حنان

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ألعضاء المجنة العممية لقسمالقائمة اإلسمية ل يحدد  ،2015جوان  18مؤرخ في  244رقم قرار   

 بمعسكر أسطنبوليالتجارية وعموم التسيير بجامعة مصطفى و  عموم التسيير لكمية العموم اإلقتصادية
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 ،2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عام  25المؤرخ في  125-15بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -
 تضّمن تعيين أعضاء الحكومة،مالو 
سنة غشت  23الموافق  1424جمادى الثانية عام  24المؤرخ في  279-03وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 يحّدد ميام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدل والمتّمم، والذي، 2003
، 2009يناير سنة  4 الموافق 1430محرم عام  7المؤرخ في  12-09وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 المتضمن إنشاء جامعة معسكر، المعّدل والمتّمم،و 
 ،2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األول عام  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 والذي يحدد صالحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 .2015فيفري  25وبناء عمى محضر انتخاب أعضاء المجنة العممية لقسم عموم التسيير المؤّرخ في  -

 

 :ما يأتي يـقــرر
 

 1424جمادى الثانية عام  24في  المؤرخ 279-03من المرسوم التنفيذي رقم  48تطبيقا ألحكام المادة  :ادة األولىــمــال
والمذكور أعاله، ييدف ىذا القرار إلى تحديد القائمة  ،، المعّدل والمتّمم2003غشت سنة  23الموافق 

وعموم التسيير بجامعة والتجارية  كمية العموم اإلقتصاديةلاالسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم عموم التسيير 
 بمعسكر. أسطنبوليمصطفى 

وعموم  والتجارية العموم اإلقتصاديةلكمية عموم التسيير المجنة العممية لقسم تحدد القائمة االسمية ألعضاء : 02ادة ــمــلا
 الجدول الممحق بيذا القرار.في  بمعسكر أسطنبوليمصطفى بجامعة التسيير 
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، كل فيما بمعسكر أسطنبوليمصطفى يكمف المدير العام لمتعميم والتكوين العاليين ومدير جامعة : 03ادة ــمــال
 يخصو، بتطبيق أحكام ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي.

 
 

 2015جوان  18 حرر بالجزائر في                                                                                  
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                 

 طاىر حجاراألستاذ                                                                                  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم ،2015جوان  18ممحق بالقرار المؤرخ في 
 بمعسكر أسطنبوليمصطفى بجامعة  وعموم التسييروالتجارية  العموم اإلقتصاديةلكمية   عموم التسيير

 

 الصفـة والمقـباالسم 
 رئيسة المجنة العممية ممياني زوبيدة
 رئيس القسم بن عبيزة دحو
 ممثل عن األساتذة المحاضرين قسم"أ" ثابتي الحبيب

 ممثل عن األساتذة المحاضرين قسم"ب" غريسي العربي
 ممثل عن األساتذة المحاضرين قسم"ب" سنوسي بن عومر

 ممثل عن األساتذة المحاضرين قسم"ب" كربوش دمحم
 ممثل عن األساتذة المحاضرين قسم"ب" قنوني حبيب

 ممثل عن األساتذة المحاضرين قسم"ب" حاج أحمد دمحم
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 العممية يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة ،2015جوان  18مؤرخ في  260رقم قرار 

 اإلجتماعية بجامعة إبن باديس بمستغانملقسم العموم اإلجتماعية لكمية العموم 
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 ،2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عام  52المؤرخ في  125-15بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -
 تضّمن تعيين أعضاء الحكومة،موال
 ،1998يوليو سنة  7 الموافق 1419ربيع األول عام  13المؤرخ في  220-98وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 المتضمن إنشاء جامعة مستغانم، المعّدل والمتّمم،و 
سنة غشت  23الموافق  1424جمادى الثانية عام  24المؤرخ في  279-03وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 المعّدل والمتّمم،يحّدد ميام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا،  الذي، 2003
يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األول عام  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 الذي يحدد صالحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي،،2013
 ،2014سبتمبر  15و 14وبناء عمى محاضر انتخاب أعضاء المجنة العممية لقسم العموم اإلجتماعية المؤّرخة في  -

 :ما يأتي يـقــرر
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 1424جمادى الثانية عام  24المؤرخ في  279-03من المرسوم التنفيذي رقم  48تطبيقا ألحكام المادة  :ادة األولىــمــال
والمذكور أعاله، ييدف ىذا القرار إلى تحديد القائمة  ،، المعّدل والمتّمم2003غشت سنة  23الموافق 

االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم العموم اإلجتماعية بكمية العموم اإلجتماعية بجامعة عبد الحميد إبن 
 باديس بمستغانم.

عبد  بكمية العموم اإلجتماعية بجامعة العموم اإلجتماعيةالمجنة العممية لقسم القائمة االسمية ألعضاء  تحدد :02ادة ــمــال
 الجدول الممحق بيذا القرار.في  الحميد إبن باديس بمستغانم

، كل فيما عبد الحميد إبن باديس بمستغانمالمدير العام لمتعميم والتكوين العاليين ومدير جامعة  يكمف: 03ادة ــمــال
 لمتعميم العالي والبحث العممي.يخصو، بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية 

 

 2015جوان  18 حرر بالجزائر في                                                                                         
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                               

 طاىر حجار األستاذ                                                                                      
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة، الذي 2015جوان  18ممحق بالقرار مؤرخ في 
 العممية لقسم العموم اإلجتماعية لكمية العموم اإلجتماعية بجامعة إبن باديس بمستغانم

 

 الصفـة االسم والمقـب
 رئيس المجنة العممية قماري دمحم

 رئيس القسم كروجة الشارف
 ممثل عن األساتذة حمداوي دمحم
 ممثل عن األساتذة بن جدية دمحم
 ممثل عن األساتذة المحاضرين قسم "أ" حموم لخضر

 ممثل عن األساتذة المحاضرين قسم "أ" حولة دمحم
 "أ"ممثل عن األساتذة المحاضرين قسم  بومحراث بمخير
 ممثل عن األساتذة المحاضرين قسم "أ" بميواري الحاج
 ممثل عن األساتذة المحاضرين قسم "أ" مرنيز عفيف

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 التاريخ المجنة العممية لقسم العضاء يحدد القائمة االسمية ،2015جوان  18 مؤرخ في 261رقم قرار 

 1وىران -لكمية العموم اإلنسانية والعموم اإلسالمية بجامعة أحمد بن بمة وعمم التاريخ وعمم اآلثار
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتعّمق و  ،1984غشت سنة  18الموافق  1404ذي القعدة عام  21المؤرخ في  211-84بمقتضى المرسوم رقم  -

 بتنظيم جامعة وىران وسيرىا، المعّدل والمتّمم،
 ،2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عام  52المؤرخ في  125-15وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -
 تضّمن تعيين أعضاء الحكومة،مالو 
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سنة غشت  23الموافق  1424جمادى الثانية عام  24المؤرخ في  279-03وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 منو، 48ال سيما المادة  يحّدد ميام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدل والمتّمم، الذي، 2003

 ،2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األول عام  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 العممي،لبحث االذي يحدد صالحيات وزير التعميم العالي و 

 فيفري  10في  المؤّرخ أعضاء المجنة العممية لقسم التاريخ وعمم التاريخ وعمم اآلثاروبناًء عمى محضر انتخاب  -
2015. 

 ما يأتي: قـــــــــررـــيـ
 
 1424جمادى الثانية عام  24المؤرخ في  279-03من المرسوم التنفيذي رقم  48تطبيقا ألحكام المادة :ادة األولىــمــال

، المعّدل والمتّمم، والمذكور أعاله، ييدف ىذا القرار إلى تحديد القائمة 2003غشت سنة  23الموافق 
 المجنة العممية لقسم التاريخ وعمم التاريخ وعمم اآلثار لكمية العموم اإلنسانية والعموماالسمية ألعضاء 

 .1وىران -أحمد بن بمة بجامعة اإلسالمية
المجنة العممية لقسم التاريخ وعمم التاريخ وعمم اآلثار لكمية العموم تحدد القائمة االسمية ألعضاء  :02ادة ــمــال

 ، وفقا لمجدول الممحق بيذا القرار.1وىران -بجامعة أحمد بن بمة اإلنسانية والعموم اإلسالمية
، كل فيما يخصو، 1وىران -أحمد بن بمةيكمف المدير العام لمتعميم والتكوين العاليين ومدير جامعة  :03ادة ــمــال

 بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي.
 

 2015جوان  18 حرر بالجزائر في                                                                                           
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                           

 طاىر حجار األستاذ                                                                                         
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 لقسم ألعضاء المجنة العممية االسمية الذي يحدد القائمة ،2015جوان  18ممحق بالقرار المؤرخ في 
 1وىران -لكمية العموم اإلنسانية والعموم اإلسالمية بجامعة أحمد بن بمة التاريخ وعمم التاريخ وعمم اآلثار

 

 الصفـة االسم والمقـب
 رئيسة المجنة العممية، لقسم التاريخ وعمم اآلثار بميواري فاطمة

 رئيس القسم موفقس دمحم
 ممثل األساتذة عبد القادر بوباية

 ممثمة عن األساتذة العقون أم الخير
 مثل األساتذة غالم دمحم

 ممثمة عن األساتذة المحاضرين قسم "أ" سيفو فتيحة
 ممثل عن األساتذة المحاضرين قسم "أ" بوسيف مخالد
 ممثل عن األساتذة المحاضرين قسم "أ" صادق قاسم
 المحاضرين قسم "أ"ممثل عن األساتذة  ناير مختار
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 المجنة العممية لقسم  يحدد القائمة االسمية العضاء ،2015جوان  18 مؤرخ في 262رقم قرار 
 1وىران -بجامعة أحمد بن بمة العموم اإلسالمية لكمية العموم اإلنسانية والعموم اإلسالمية

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتعّمق و  ،1984غشت سنة  18الموافق  1404ذي القعدة عام  21المؤرخ في  211-84بمقتضى المرسوم رقم  -

 بتنظيم جامعة وىران وسيرىا، المعّدل والمتّمم،
، 2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عام  52المؤرخ في  125-15وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -
 تضّمن تعيين أعضاء الحكومة،مالو 
سنة غشت  23الموافق  1424جمادى الثانية عام  24المؤرخ في  279-03وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 منو، 48ال سيما المادة  يحّدد ميام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدل والمتّمم، الذي، 2003
 ،2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األول عام  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 لبحث العممي،االذي يحدد صالحيات وزير التعميم العالي و 
 .2015 فيفري  10في  محضر انتخاب أعضاء المجنة العممية لقسم العموم اإلسالمية المؤّرخوبناًء عمى  -

 

 :ما يأتي يـقــــــــــرر
 

 1424جمادى الثانية عام  24المؤرخ في  279-03من المرسوم التنفيذي رقم  48تطبيقا ألحكام المادة  :ادة األولىــمــال
، المعّدل والمتّمم، والمذكور أعاله، ييدف ىذا القرار إلى تحديد القائمة 2003غشت سنة  23الموافق 

بجامعة أحمد ية والعموم اإلسالميةالمجنة العممية لقسم العموم اإلسالمية لكمية العموم اإلنساناالسمية ألعضاء 
 .1وىران -بن بمة

المجنة العممية لقسم العموم اإلسالمية لكمية العموم اإلنسانية والعموم تحدد القائمة االسمية ألعضاء  :02ادة ــمــال
 ، وفقا لمجدول الممحق بيذا القرار.1وىران -بجامعة أحمد بن بمة اإلسالمية

، كل فيما يخصو، 1وىران  -أحمد بن بمة: يكمف المدير العام لمتعميم والتكوين العاليين ومدير جامعة 03ادة ــمــال
 بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي.

 

 2015جوان  18 حرر بالجزائر في                                                                                          
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                         

 طاىر حجار األستاذ                                                                                          
 ألعضاء المجنة العممية الذي يحدد القائمة االسمية ،2015جوان  18ممحق بالقرار المؤرخ في 

 1وىران -بمة بجامعة أحمد بن العموم اإلنسانية والعموم اإلسالميةلكمية العموم اإلسالمية لقسم 
 

 الصفـة االسم والمقـب
 رئيسة المجنة العممية، لقسم التاريخ وعمم اآلثار يوسي اليواري 

 رئيس القسم شوالي دمحم سنوسي
 ممثل األساتذة داود عبد القادر
 ممثل عن األساتذة حمحام مختار
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 مثل األساتذة بتبغور عبد القادر
 المحاضرين قسم "أ"ممثمة عن األساتذة  حوالف عكاشة
 ممثل عن األساتذة المحاضرين قسم "أ" حمزة العيدية
 ممثل عن األساتذة المحاضرين قسم "ب" راجع عكاشة

 ممثل عن األساتذة المحاضرين قسم "أ" بوقنادل عبد المطيف
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 العضاء المجنة العممية يحدد القائمة االسمية ،2015جوان  18 مؤرخ في 263م رققرار 
 1وىران -بجامعة أحمد بن بمة عمم المكتبات لكمية العموم اإلنسانية والعموم اإلسالميةلقسم 

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتعّمق و  ،1984غشت سنة  18الموافق  1404ذي القعدة عام  21المؤرخ في  211-84بمقتضى المرسوم رقم  -

 بتنظيم جامعة وىران وسيرىا، المعّدل والمتّمم،
 ،2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عام  52المؤرخ في  125-15وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -
 تضّمن تعيين أعضاء الحكومة،مالو 
سنة غشت  23الموافق  1424جمادى الثانية عام  24المؤرخ في  279-03وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 ،منو 48ال سيما المادة  يحّدد ميام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدل والمتّمم، الذي، 2003
 ،2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األول عام  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 لبحث العممي،االذي يحدد صالحيات وزير التعميم العالي و 
 .2015فيفري  11وبناًء عمى محضر انتخاب أعضاء المجنة العممية لقسم عمم المكتبات المؤّرخ في  -

 

 :ما يأتي يـقـــــــــــــــــــرر
 

 1424جمادى الثانية عام  24المؤرخ في  279-03من المرسوم التنفيذي رقم  48تطبيقا ألحكام المادة  :ادة األولىــمــال
، المعّدل والمتّمم، والمذكور أعاله، ييدف ىذا القرار إلى تحديد القائمة 2003غشت سنة  23الموافق 

بجامعة أحمد  المجنة العممية لقسم عمم المكتبات لكمية العموم اإلنسانية والعموم اإلسالميةاالسمية ألعضاء 
 .1وىران -بن بمة

المجنة العممية لقسم عمم المكتبات لكمية العموم اإلنسانية والعموم تحدد القائمة االسمية ألعضاء :02ة ادــمــال
 ، وفقا لمجدول الممحق بيذا القرار.1وىران -بجامعة أحمد بن بمة اإلسالمية

، كل فيما يخصو، 1وىران -أحمد بن بمة: يكمف المدير العام لمتعميم والتكوين العاليين ومدير جامعة 03ادة ــمــال
 بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي.

 

 2015جوان  18 حرر بالجزائر في                                                                                     
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                    

 طاىر حجاراألستاذ                                                                                             
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 ألعضاء المجنة العممية الذي يحدد القائمة االسمية ،2015جوان  18المؤرخ في  ممحق بالقرار
 1ىرانو  -بجامعة أحمد بن بمة عمم المكتبات لكمية العموم اإلنسانية والعموم اإلسالميةلقسم 

 

 الصفـة االسم والمقـب
 رئيسة المجنة العممية، لقسم عمم المكتبات عبد اإللو عبد القادر

 رئيسة القسم بنت النبي ثاني شايب الذراع
 ممثل األساتذة صاحبي دمحم
 ممثمة عن األساتذة المحاضرين قسم "أب بحوصي رقية
 ممثمة عن األساتذة المحاضرين قسم "ب" بكري سعدية
 ممثمة عن األساتذة المحاضرين قسم "ب" طالب امان

 ممثل عن األساتذة المحاضرين قسم "أ" قاضي عبد القادر
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 عضاء المجنة العمميةأل يحدد القائمة االسمية ،2015جوان  18 مؤرخ في 264م رققرار 
 1وىران -بجامعة أحمد بن بمة لكمية العموم اإلنسانية والعموم اإلسالميةالحضارة االسالمية لقسم 

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتعّمق و  ،1984غشت سنة  18الموافق  1404ذي القعدة عام  21المؤرخ في  211-84بمقتضى المرسوم رقم  -

 بتنظيم جامعة وىران وسيرىا، المعّدل والمتّمم،
 ،2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عام  52المؤرخ في  125-15وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -
 تضّمن تعيين أعضاء الحكومة،مالو 
سنة غشت  23الموافق  1424جمادى الثانية عام  24المؤرخ في  279-03وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 منو، 48ال سيما المادة  يحّدد ميام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدل والمتّمم، الذي، 2003
 ،2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األول عام  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 لبحث العممي،االذي يحدد صالحيات وزير التعميم العالي و 
 .2015فيفري  11المؤّرخ في  الحضارة االسالميةالمجنة العممية لقسم وبناًء عمى محضر انتخاب أعضاء  -
 

 :ما يأتي يـقـــــــــــــــــــرر
 

 1424جمادى الثانية عام  24المؤرخ في  279-03من المرسوم التنفيذي رقم  48تطبيقا ألحكام المادة  :ادة األولىــمــال
، المعّدل والمتّمم، والمذكور أعاله، ييدف ىذا القرار إلى تحديد القائمة 2003غشت سنة  23الموافق 

بجامعة  لكمية العموم اإلنسانية والعموم اإلسالمية الحضارة االسالميةالمجنة العممية لقسم االسمية ألعضاء 
 .1وىران -أحمد بن بمة

لكمية العموم اإلنسانية والعموم  الحضارة االسالميةاالسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم تحدد القائمة :02ادة ــمــال
 ، وفقا لمجدول الممحق بيذا القرار.1وىران  -أحمد بن بمة اإلسالمية بجامعة
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، كل فيما يخصو، 1وىران  -أحمد بن بمة: يكمف المدير العام لمتعميم والتكوين العاليين و مدير جامعة 03ادة ــمــال
 بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي.

 

 2015جوان  18 حرر بالجزائر في                                                                                      
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                     

 طاىر حجار األستاذ                                                                                  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ألعضاء المجنة العممية الذي يحدد القائمة االسمية ،2015جوان  18ممحق بالقرار المؤرخ في 
 1وىران -بجامعة أحمد بن بمة لكمية العموم اإلنسانية والعموم اإلسالمية الحضارة االسالمية لقسم

 

 الصفـة االسم والمقـب
 الحضارة االسالميةلقسم  رئيسة المجنة العممية بن نعيمة عبد المجيد

 قسم رئيس بحري احمد
 ممثل األساتذة دمحم زعراط

 ألساتذةاممثمة  جييدةجمعة بو 
 ممثمة األساتذة خاليمية العربي

 "أممثمة عن األساتذة المحاضرين قسم " بوركبة دمحم
 "بممثل عن األساتذة المحاضرين قسم " العباسي دمحم

 "بممثل عن األساتذة المحاضرين قسم " فالح خير الدين
 "أممثل عن األساتذة المحاضرين قسم " منصوري توفيق

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 المجمس يحدد القائمة االسمية ألعضاء ،2015جوان  18 مؤرخ في 265رقم قرار 

 1وىران -بجامعة أحمد بن بمة لكمية العموم اإلنسانية والعموم اإلسالميةالعممي 
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتعّمق و  ،1984غشت سنة  18الموافق  1404ذي القعدة عام  21المؤرخ في  211-84بمقتضى المرسوم رقم  -

 بتنظيم جامعة وىران وسيرىا، المعّدل والمتّمم،
 ،2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عام  25المؤرخ في  125-15وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -
 تضّمن تعيين أعضاء الحكومة،مالو 
سنة غشت  23الموافق  1424جمادى الثانية عام  24المؤرخ في  279-03وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 منو، 44ال سيما المادة  يحّدد ميام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدل والمتّمم، الذي، 2003
 ،2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األول عام  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 لبحث العممي،االذي يحدد صالحيات وزير التعميم العالي و 
في  وبناًء عمى محضر انتخاب أعضاء أعضاء المجمس العممي لكمية العموم اإلنسانية والعموم اإلسالمية المؤّرخ -
 .2015 فيفري  18
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 ما يأتي: يـقــــــــــــرر
 

 1424جمادى الثانية عام  24المؤرخ في  279-03من المرسوم التنفيذي رقم  44تطبيقا ألحكام المادة : ادة األولىــمــال
، المعّدل والمتّمم، والمذكور أعاله، ييدف ىذا القرار إلى تحديد القائمة االسمية 2003غشت سنة  23الموافق 
 .1وىران -أحمد بن بمة المجمس العممي لكمية العموم اإلنسانية والعموم اإلسالمية بجامعةألعضاء 

أحمد  المجمس العممي لكمية العموم اإلنسانية والعموم اإلسالمية بجامعةتحدد القائمة االسمية ألعضاء  :02ادة ــمــال
 ، وفقا لمجدول الممحق بيذا القرار.1وىران -بن بمة

فيما يخصو، ، كل 1وىران -أحمد بن بمةيكمف المدير العام لمتعميم والتكوين العاليين ومدير جامعة  :03ادة ــمــال
 ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحثالعممي.نفيذ بت

 

 2015جوان  18 حرر بالجزائر في                                                                                        
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                        

 طاىر حجاراألستاذ                                                                                      
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ألعضاء المجمس الذي يحدد القائمة االسمية 2015جوان  18ممحق بالقرار المؤرخ في 
 1وىران -بجامعة أحمد بن بمة العممية لكمية العموم اإلنسانية والعموم اإلسالمية

 الصفـة االسم والمقـب
 رئيس المجمس العممي،ممثل عن األساتذة من مصف األستاذية لقسم العموم اإلسالمية لخضاري لخضر

 عميد الكمية فغرو دحو
 نائب عميد الكمية مكمف بالبيداغوجية سمطاني الجاللي

 نائب عميد الكمية مكمف بما بعد التدرج بن عبد المومن دمحم
 اآلثاررئيس قسم التاريخ وعموم  موفقس دمحم

 رئيس قسم العموم اإلسالمية شوالي دمحم سنوسي
 رئيس قسم عموم اإلعالم واإلتصال عمار رابح

 رئيسة قسم عمم المكتبات شايب الذراع ثاني بنت النبي
 رئيس قسم الحضارة اإلسالمية بحري أحمد

 رئيس المجنة العممية لقسم العموم اإلسالمية يوسي اليواري 
 رئيس المجنة العممية لقسم التاريخ وعمم اآلثار بميواري فاطمة

 رئيس المجنة العممية لقسم الحضارة اإلسالمية بن نعيمة عبد المجيد
 رئيس المجنة العممية لقسم عمم المكتبات عبد اإللو عبد القادر

 مدير مخبر بحث زعراط دمحم
 مدير مخبر بحث بوباية عبد القادر
 مخبر بحثمدير  عبد هللا ثاني قدور
 مدير مخبر بحث بوخالفة نور اليدى

 ممثل عن األساتذة من مصف األستاذية لقسم عمم المكتبات صاحبي دمحم
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 يحدد القائمة االسمية ،2015جوان  18 مؤرخ في 266رقم قرار 
 ألعضاء المجمس العممي لممدرسة العميا لألساتذة باألغواط

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 ،2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عام  52المؤرخ في  125-15بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -
 تضّمن تعيين أعضاء الحكومة،موال
ديسمبر سنة  29الموافق  1426ذي القعدة عام  27 فيالمؤرخ  500-05وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 منو، 21ال سيما المادة  والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا،يحدد ميام المدرسة خارج الجامعة الذي  ،2005
، 2011 سنة غشت 22الموافق  1432رمضان عام  22المؤرخ في  301-11وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 المتضّمن إنشاء مدرسة عميا لألساتذة باألغواط،و 
 ،2013سنة  يناير 30الموافق  1434 عام ربيع األول 18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 الذي يحدد صالحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي،
عضاء المجمس العممي الذي يحدد القائمة االسمية أل ،2013ديسمبر  23المؤرخ في  1010وبموجب القرار رقم  -

 .لممدرسة العميا لألساتذة باألغواط
 

 :ما يأتي ــررـــقــي
 

 1426ذي القعدة عام  27فيالمؤرخ  500-05من المرسوم التنفيذي رقم  21: تطبيقا ألحكام المادة  األولىادة ــمــال
والمذكور أعاله، ييدف ىذا القرار إلى تحديد القائمة االسمية  ،2005 سنة ديسمبر 29الموافق 

 .ألعضاء المجمس العممي لممدرسة العميا لألساتذة باألغواط
الجدول الممحق في : تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لممدرسة العميا لألساتذة باألغواط 02ادة ـــمــال

 بيذا القرار.
 
،كل فيما  العميا لألساتذة باألغواطيكمف المدير العام لمتعميم والتكوين العاليين ومدير المدرسة :  03ادة ــمــال

 النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي.ينشر في سيخصو، بتنفيذ ىذا القرار الذي 
 

 2015جوان  18 حرر بالجزائر في                                                                                         
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                         

 طاىر حجاراألستاذ                                                                                         
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الذي يحدد القائمة  ،2015جوان  18ممحق بالقرار المؤرخ في 
 العميا لألساتذة باألغواطألعضاء المجمس العممي لممدرسة االسمية 

 

 الصفـة االسم والمقـب
 رئيس المجمس العممي لممدرسةمدير المدرسة،  دمحم يوسفي

 مدير مساعد لمدراسات في التدرج والشيادات أحمد بن بمغيث
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 مدير مساعد لمتكوين المتواصل والعالقات الخارجية الطيب بادر
 مدير مساعد لما بعد التدرج والبحث العممي مصطفى قاسمي
 رئيس قسم العموم الطبيعية الطيب برمضان
 العموم العربيةرئيس قسم  أحمد بن حرمة
 رئيس قسم العموم اإلنجميزية الطيب كباش
 رئيسة قسم العموم الفرنسية خولة والي
 رئيس قسم العموم الرياضيات عمي شتيح
 رئيس قسم العموم الفزياء أحمد دراوي 
 والكيميائية التطبيقية مدير مخبر البحث العموم الفيزيائية عمر جريدان

 ممثل عن األساتذة العيد عبد الكريم عالوي 
 ممثل عن األساتذة رشيد صويمح

 ممثل عن األساتذة المساعدين لممدرسة دمحم لمين خنيفي
 ممثل عن األساتذة المساعدين لممدرسة عيسى لحرش

 أستاذ بجامعة األغواط إبن خمدون لفقير
 أستاذة بجامعة األغواط فاطمة الزىراء بن داود

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يحدد القائمة االسمية ،2015جوان  18 مؤرخ في 267قم قرار ر 

 مستغانم.ألعضاء المجمس العممي لممدرسة العميا لألساتذة ب
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، 2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عام  52 المؤرخ في 125-15بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -
 تضّمن تعيين أعضاء الحكومة،موال
ديسمبر سنة  29الموافق  1426ذي القعدة عام  27 فيالمؤرخ  500-05وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 منو، 21ال سيما المادة يحدد ميام المدرسة خارج الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، الذي  ،2005
 ،2013سنة  يناير 30الموافق  1434 عام ربيع األول 18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 الذي يحدد صالحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، 2014 سنة غشت 25الموافق  1435عام  شوال 29المؤرخ في  231-14 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم -
 ،مستغانمالمتضّمن إنشاء مدرسة عميا لألساتذة بو 
 .2015أفريل  16المؤّرخ في  لألساتذة بمستغانملممدرسة العميا العممي  المجمسوبناء عمى محاضر انتخاب أعضاء  -

 

 :ما يأتي ــررــقــيـ
 

 1426ذي القعدة عام  27 فيالمؤرخ  500-05من المرسوم التنفيذي رقم  21تطبيقا ألحكام المادة : ادة األولىــمــال
والمذكور أعاله، ييدف ىذا القرار إلى تحديد القائمة االسمية  ،2005سنة  ديسمبر 29الموافق 

 .بمستغانمألعضاء المجمس العممي لممدرسة العميا لألساتذة 
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الجدول الممحق في  بمستغانمتحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لممدرسة العميا لألساتذة : 02ادة ــمــال
 بيذا القرار.

،كل فيما مستغانمالعميا لألساتذة بيكمف المدير العام لمتعميم والتكوين العاليين ومدير المدرسة :  03ادة ــمـــال
 ينشر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي.سيخصو، بتنفيذ ىذا القرار الذي 
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 الذي يحدد القائمة ،2015جوان  18ممحق بالقرار المؤرخ في 
 مستغانمالعميا لألساتذة بألعضاء المجمس العممي لممدرسة  االسمية

 الصفـة االسم والمقـب
 مدير المدرسة، رئيس المجمس العممي لممدرسة مزاري عبد القادر
 مدير مساعد لمدراسات في التدرج والشيادات بمخوان دمحم كمال

 لمتكوين المتواصل والعالقات الخارجية ةمساعد رةمدي مجاىد ليمى
 الدقيقةرئيس قسم العموم  منصري قادة
 رئيسة قسم العموم الفرنسية حجاري فريدة

 ممثل عن األساتذة من مصف األستاذية عيبوط عبد هللا
 ممثل عن األساتذة من مصف األستاذية قاسم إبراىيم

 المساعدين قسم "أ" لممدرسةممثمة عن األساتذة  عبد العزيز إيدير مميكة
 ممثل عن األساتذة المشاركين خميفة سيد أحمد

 أستاذ بجامعة عبد الحميد بن باديس بمستغانم قريدش عبدالحميد
 أستاذ بجامعة عبد الحميد بن باديس بمستغانم عمارة عبد الرزاق

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ألعضاء يحدد القائمة االسمية ،2015جوان  18 مؤرخ في 268رقم  قرار

 في البيوتكنولوجيا بقسنطينةالعميا الوطنية المجمس العممي لممدرسة 
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 ،2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عام 2 5المؤرخ في  125-15بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -
 تضّمن تعيين أعضاء الحكومة،موال
 ،2005ديسمبر سنة  29 الموافق 1426ذي القعدة عام  27فيالمؤرخ  500-05وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 منو، 21ال سيما المادة  يحدد ميام المدرسة خارج الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا،الذي 
، 2011نوفمبر سنة  28الموافق  1433عام  محرم 3المؤرخ في  399-11وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 ،في البيوتكنولوجيا بقسنطينةعميا وطنية المتضّمن إنشاء مدرسة و 
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 ،2013سنة  يناير 30الموافق  1434 عام ربيع األول 18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 الذي يحدد صالحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي،

المؤّرخ في في البيوتكنولوجيا بقسنطينةلممدرسة الوطنية العميا العممي  المجمسوبناء عمى محاضر انتخاب أعضاء  -
 .2014 أكتوبر 20

 

 ما يأتي: ــررــقـــي
 

ذي القعدة عام  27 فيالمؤرخ  500-05من المرسوم التنفيذي رقم  21تطبيقا ألحكام المادة : ادة األولىــمـــال
والمذكور أعاله، ييدف ىذا القرار إلى تحديد القائمة االسمية  ،2005سنة  ديسمبر 29الموافق  1426

 .في البيوتكنولوجيا بقسنطينةالعميا الوطنية ألعضاء المجمس العممي لممدرسة 
في البيوتكنولوجيا بقسنطينةفي العميا الوطنية تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لممدرسة  :02ادة ــمــال

 الجدول الممحق بيذا القرار.
في البيوتكنولوجيا العميا الوطنية يكمف المدير العام لمتعميم والتكوين العاليين ومدير المدرسة  :03ادة ـــمــــال

والبحث ينشر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي سكل فيما يخصو، بتنفيذ ىذا القرار الذي  ،بقسنطينة
 العممي.
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 الذي يحدد القائمة االسمية ،2015جوان  18ممحق بالقرار المؤرخ في 
 في البيوتكنولوجيا بقسنطينةالعميا الوطنية ألعضاء المجمس العممي لممدرسة 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 الصفـة االسم والمقـب
 مدير المدرسة، رئيس المجمس العممي لممدرسة بوسبوعة حسان

 والشياداتفي التدرج لمدراسات  ةمساعد ةمدير  برشي سميمة
 مساعد لمتكوين المتواصل والعالقات الخارجية رمدي بوداح عبد الناصر

 والبحث العممي ة مكمفة بما بعد التدرجمساعد ةمدير  راشد وليدة
 ممثمة عن األساتذة من مصف األستاذية نعيمي دليمة
 ممثمة عن األساتذة المساعدين قسم "ب" شكرود كريم
 األساتذة المساعدين قسم "أ"ممثمة عن  بوطبة سييمة

 ممثمة عن األساتذة المساعدين قسم "أ" ريرة مفيدة
 1أستاذ بجامعة قسنطينة عثماني عبد الكريم

 1أستاذ بجامعة قسنطينة خميفي دوادي
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 يحدد القائمة االسمية ألعضاء ،2015جوان  18مؤرخ في  269رقم رار ق
 بجامعة ابن خمدون بتيارت المجنة العممية لقسم الكيمياء لكمية عموم المادة

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 ،2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عام  25المؤرخ في  125-15بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -
 أعضاء الحكومة،تضّمن تعيين موال
سنة  سبتمبر 18 الموافق 1422جمادى الثانية عام  30 فيالمؤرخ  271-01وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 ، والمتضمن إنشاء جامعة تيارت، المعّدل والمتّمم،2001
سنة غشت  23الموافق  1424جمادى الثانية عام  24المؤرخ في  279-03وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 منو، 48 ال سيما المادة يحّدد ميام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدل والمتّمم، الذي، 2003
، 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األول عام  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 الذي يحدد صالحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 .2015مارس  03وبناء عمى محضر انتخاب أعضاء المجنة العممية لقسم الكيمياءالمؤّرخ في  -

 

 :ما بأتي ــررـــقــي
 

جمادى الثانية عام  24المؤرخ في  279-03من المرسوم التنفيذي رقم  48تطبيقا ألحكام المادة  :ادة األولىــمــال
والمذكور أعاله، ييدف ىذا القرار إلى تحديد  ،، المعّدل والمتّمم2003غشت سنة  23الموافق  1424

 .القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم الكيمياءبكمية عموم المادة  بجامعة ابن خمدون بتيارت
بكمية عموم المادة بجامعة إبن خمدون  الكيمياءالمجنة العممية لقسم تحدد القائمة االسمية ألعضاء :02ادة ــمــال

 الجدول الممحق بيذا القرار.في  بتيارت
: يكمف المدير العام لمتعميم والتكوين العاليين ومدير جامعة إبن خمدون بتيارت، كل فيما يخصو، 03ادة ــمــال

 ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي.نفيذ بت
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 ألعضاء ، الذي يحدد القائمة االسمية2015جوان  18ممحق بالقرار المؤرخ في 
 بجامعة إبن خمدون بتيارت المجنة  العممية لقسم الكيمياء  لكمية عموم المادة

 الصفـة االسم والمقـب
 رئيس المجنة العممية قداري أحمد

 رئيس القسم سنوسي جمال الدين
 ممثل عن األساتذة المحاضرين قسم "أ" تركي جمال

 ممثل عن األساتذة المحاضرين قسم "أ" دبداب منصور
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 لقسم ألعضاء المجنة العممية يحدد القائمة االسمية ،2015جوان  18 مؤرخ في 270رقم قرار 

 معموم والتكنولوجياوىران لبجامعة  اليندسة المدنية لكمية اليندسة المعمارية واليندسة المدنية
 

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

 وسيرىا، المعّدل والمتّمم،لمعموم والتكنولوجيا بتنظيم جامعة وىران 
 ،2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عام  25المؤرخ في  125-15وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -
 تضّمن تعيين أعضاء الحكومة،مالو 
سنة غشت  23الموافق  1424جمادى الثانية عام  24المؤرخ في  279-03وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 منو، 48ال سيما المادة  ، الذييحّدد ميام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدل والمتّمم،2003
 ،2013يناير سنة  30الموافق  1434عام  ربيع األول 18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 الذي يحدد صالحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي،
نوفمبر  19وأكتوبر  22وبناًء عمى محاضر انتخاب أعضاء المجنة العممية لقسم اليندسة المدنية المؤّرخ في  -

2015. 
 :ما يأتي يـقـــــــرر

 
 

جمادى الثانية عام  24المؤرخ في  279-03من المرسوم التنفيذي رقم  48تطبيقا ألحكام المادة  :ادة األولىــمــال
، المعّدل والمتّمم، والمذكور أعاله، ييدف ىذا القرار إلى تحديد 2003غشت سنة  23الموافق  1424

ية واليندسة القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم اليندسة المدنية لكمية اليندسة المعمار 
 معموم والتكنولوجيا دمحم بوضياف.وىران لالمدنية بجامعة 

تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم اليندسة المدنية لكمية اليندسة المعمارية واليندسة :02ادة ــمــال
 القرار.معموم والتكنولوجيا دمحم بوضياف، وفقا لمجدول الممحق بيذا وىران لالمدنية بجامعة 

معموم والتكنولوجيا دمحم بوضياف، لجامعة وىران  ةيكمف المدير العام لمتعميم والتكوين العاليين ومدير : 03ادة ــمــال
 .ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممينفيذ كل فيما يخصو، بت

 

 2015جوان  18 حرر بالجزائر في                                                                                      
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                       

 طاىر حجار األستاذ                                                                                     

 ممثل عن األساتذة المحاضرين قسم "ب" ىبال الحاجبن 
 ممثمة عن األساتذة المحاضرين قسم "ب" دريسي مختارية
 ممثل عن األساتذة المحاضرين قسم "أ" دحو بو عبد هللا

 ممثمة عن األساتذة المحاضرين قسم "أ" ىني مريم
 ممثل عن األساتذة المحاضرين قسم "أ" بومترد تركية
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 يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم اليندسة 2015جوان  18ممحق بالقرار المؤرخ في 
 بوضياف بوىرانالمدنية لكمية اليندسة المعمارية واليندسة المدنية بجامعة العموم والتكنولوجيا دمحم 

 

 الصفـة االسم والمقـب
 رئيس المجنة العممية لقسم اليندسة المدنية خالفي حميد

 رئيس القسم عمراوي الطاىر
 ممثل  عن األساتذة بن منصور دمحم بن عمي

 ممثل عن  األساتذة ماحي عبد القادر
 ممثل  عن األساتذة كردال جمال
 المحاضرين قسم "أ"ممثل  عن األساتذة  براشد قويدر
 ممثل  عن األساتذة المحاضرين قسم "أ" سمطاني رابح

 ممثمة  عن األساتذة المحاضرين قسم "ب" سبساجي سمية
 ممثمة  عن األساتذة المساعدين قسم "أ" زيناي حورية

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ألعضاء المجمس يحدد القائمة االسمية ،2015جوان  18مؤرخ في  271رقم  ارقر 

 بجامعة زيان عاشور بالجمفة اإلنسانيةو  العموم اإلجتماعية العممي لكمية
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 ،2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عام  25المؤرخ في  125-15بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -
 تضّمن تعيين أعضاء الحكومة،موال
سنة غشت  23الموافق  1424جمادى الثانية عام  24المؤرخ في  279-03 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم -

 منو، 44ال سيما المادة  ، الذييحّدد ميام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدل والمتّمم،2003
المتضمن و  ،2009يناير سنة  4الموافق  1430محرم عام  7 المؤرخ في 09-09وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 إنشاء جامعة الجمفة، المعّدل والمتّمم،
 ،2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األول عام  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 الذي يحدد صالحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 30و 27اإلجتماعية واإلنسانية المؤّرخ في وبناء عمى محضر انتخاب أعضاء المجمس العممي لكمية العموم  -

 ،2014نوفمبر 
 ما يأتي: ــررـــقــي

 

جمادى الثانية عام  24المؤرخ في  279-03من المرسوم التنفيذي رقم  44تطبيقا ألحكام المادة  :ادة األولىــمــال
والمذكور أعاله، ييدف ىذا القرار إلى تحديد  ،، المعّدل والمتّمم2003غشت سنة  23الموافق  1424

القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية العموم اإلجتماعية واإلنسانية بجامعة زيان عاشور 
 بالجمفة.
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زيان بجامعة العموم اإلجتماعية واإلنسانية  تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية:02ادة ــمــال
 الجدول الممحق بيذا القرار.في  فةعاشور بالجم

يكمف المدير العام لمتعميم والتكوين العاليين ومدير جامعة زيان عاشور بالجمفة ، كل فيما يخصو،  :03ادة ــمــال
 ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي.نفيذ بت

 

 2015جوان  18 حرر بالجزائر في                                                                                           
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                           

 طاىر حجار األستاذ                                                                                                    
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ألعضاء يحدد القائمة االسمية، الذي 2015جوان  18ممحق بالقرار مؤرخ في 
 اإلنسانية بجامعة زيان عاشور بالجمفةو  العموم اإلجتماعية لكمية المجمس العممي

 

 الصفـة االسم والمقـب
واإلنسانية، ممثل  رئيس المجمس العممي لكمية العموم اإلجتماعية حسان ىشام

 عن األساتذة من مصف األستاذية لقسم العموم اإلحتماعية
 عميد الكمية بكاي ميمود

 نائب العميد مكمف بالدراسات والمسائل المرتبطة بالطمبة بن العربي أدمحم
 نائبة العميد لما بعد التدرج والبحث العممي والعالقات الخارجية خالدي مسعودي
 رئيس قسم العموم اإلجتماعية بن شريك عمر
 رئيس قسم العموم اإلنسانية برابح دمحم الشيخ

 ممثل عن األساتذة من مصف األستاذية لقسم العموم اإلجتماعية بوكربوط عز الدين
 ممثل عن األساتذة من مصف األستاذية لقسم العموم اإلنسانية ربوح عبد القادر

 األساتذة من مصف األستاذية لقسم العموم اإلنسانيةممثل عن  شداد عبد الرحمان بن قويدر
 ممثل عن األساتذة المساعدين قسم "أ" لمكمية شداد عبد الرحمان بن عامر

 ممثل عن األساتذة المساعدين قسم "أ" لمكمية كداوة عبد القادر
 مسؤول المكتبة مازوز ياسين

 مدير مخبر بن شريك عمر
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ألعضاء يحدد القائمة االسمية ،2015جوان  18مؤرخ في  272رقم قرار 
 لممركز الجامعي أحمد زبانة بغيميزان لمعيد العموم والتكنولوجيا المجمس العممي

 

 إن وزيـر التعميـم العـالي والبحـث العـممي،
 ،2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عام  25المؤرخ في  125-15بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -
 تضّمن تعيين أعضاء الحكومة،موال
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الذي  ،2005غشت سنة  16الموافق  1426رجب عام  11المؤرخ في  299-05وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 منو، 40ال سيما المادة  يحدد ميام المركز الجامعي والقواعد الخاصة بتنظيمو وسيره،

والمتضمن  ،2008سنة  يوليو 9 الموافق 1429رجب عام  6المؤرخ في  206-08 التنفيذيوبمقتضى المرسوم  -
 إنشاء مركز جامعي بغيمزان، المتمم،

 ،2013سنة  يناير 30الموافـق  1434ربيع األول عام  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 الذي يحدد صالحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي،

مارس  12و 09وبناء عمى محضر انتخاب أعضاء المجمس العممي لمعيد العموم والتكنولوجيا المؤرخة في  -
2015. 

 

 :ما يأتي ــررـــقــي
 

: 1426رجب عام  11المؤرخ في  299- 05من المرسوم التنفيذي رقم  40تطبيقا ألحكام المادة ادة األولىــمــال
، قواعد الخاصة بتنظيمو وسيرهالميام المركز الجامعي و الذي يحدد ، 2005غشت سنة  16الموافق 

ييدف ىذا القرار إلى تحديد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لمعيد العموم والتكنولوجيا 
 لمركز الجامعي أحمد زبانة بغيميزان.با

لمركز الجامعي أحمد باتحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لمعيد العموم والتكنولوجيا  :02ادة ــمــال
 لممحق بيذا القرار.الجدول افي زبانة بغيميزان 

يكمف المدير العام لمتعميم والتكوين العاليين ومدير المركز الجامعي أحمد زبانة بغيميزان ، كل فيما  :03ادة ــمــال
 يخصو، بتنفيذ ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي.

 

 2015جوان  18 حرر بالجزائر في                                                                                     
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                               

 طاىر حجاراألستاذ                                                                                     
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ألعضاء يحدد القائمة االسمية، الذي 2015جوان  18ممحق بالقرار المؤرخ في 
 بغيميزانأحمد زبانة لممركز الجامعي  المجمس العممي لمعيد العموم والتكنولوجيا

 

 الصفـة االسم والمقـب
 رئيس المجمس العممي لمعيد العموم بونيف عبد الحميد

 مدير معيد العموم والتكنولوجيا يسعد بن يسعد
 نائب مدير  المعيد ممياني بوزيان
 رئيس قسم العموم والتقنيات بورديم مختار

 رئيس قسم اليندسة المدنية كربوش عبد القادر
 رئيس قسم اليندسة الكيربائية بمخروبي فضيمة
 رئيس قسم اليندسة الميكانيكية شاوش جمال

 رئيس قسم ىندسة الطرائق بابا أحمد عبد الرزاق
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 رئيس قسم اإلعالم اآللي خميفة سعيد
 ممثل عن األساتذة بكوش بن عيسى
 ممثل عن األساتذة جاعة مصطفى

 ممثل عن األساتذة المحاضرين قسم "أ" عبورة أحمد
 ممثل عن األساتذة المحاضرين قسم "أ" محمودي نور الدين
 ممثل عن األساتذة المحاضرين قسم "أ" برابح حمزة مجيد
 ممثل عن األساتذة المحاضرين قسم "أ" بودحري فتحي

 ممثل عن األساتذة المحاضرين قسم "ب" قايد عامر جياللي
 ممثل عن األساتذة المحاضرين قسم "ب" مير عمي
 ممثل عن األساتذة المحاضرين قسم "أ" عميزعيتر 

 مسؤول المكتبة عسوس رضوان
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، يحدد 2015جوان  23مؤرخ في  295رقم قرار 
 قالمة القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة جامعة

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 ،2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عام  25المؤرخ في  125-15بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -

 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
سبتمبر سنة  18الموافق  1422جمادى الثانية عام  30في  المؤرخ 273-01 و بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم -

 منو، 2والمتضمن  إنشاء جامعة  قالمة، المعدل والمتمم، السيما المادة  ،2001
غشت سنة  23الموافق  1424جمادى الثانية عام  24المؤرخ في  279-03وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 منو، 12الذي يحدد ميام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدل والمتمم، السيما المادة  ،2003
 ،2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األول عام  18المؤرخ في  77 -13وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 ات وزير التعميم العالي والبحث العممي،الذي يحدد صالحي
 

 :ما يأتي ررـقــيـ
 

جمادى الثانية عام  24المؤرخ في  279-03التنفيذي رقم  من المرسوم 12تطبيقا ألحكام المادة : ادة األولىــمــال
الذي يحدد ميام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا،  2003غشت سنة  23الموافق  1424 ،

 المعدل والمتمم، ييدف ىذا القرار إلى تحديد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة جامعة قالمة.
 تحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة جامعة قالمة في الجدول الممحق ليذا القرار. :02ة ادــمــال

 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي. :03 المادة
 

 2015جوان  23 حرر بالجزائر في                                                                                       
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                      

 طاىر حجار  األستاذ                                                                                               
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 جامعة قالمة قائمة أعضاء مجمس إدارة
 األعضاء المعينين: -1

 القطاع الصفة االسم و المقب
 ممثل الوزير المكمف بالتعميم العالي والبحث العممي رئيس جنان عبد المجيد-
 ممثل الوزير المكمف بالمالية عضو ريزي عبد المجيد -
 ممثل الوزير المكمف بالتكوين والتعميم المينيين عضو دريس عبد الكريم -
 طة المكمفة بالوظيفة العمومية واإلصالح اإلداري مممثل الس عضو عثماني المأمون  -
 ممثل الوزيرة المكمفة بالتربية الوطنية عضو ر سميمدبن نا -
 ممثل الوزير المكمف بالعمل والتشغيل والضمان االجتماعي عضو مرادي دمحم رضا  -
 ممثل الوزير المكمف بالتجارة عضو أومدور الشريف -
 بالصناعة والمناجم ممثل الوزير المكمف عضو بن زديرة وحيد -
 ممثل الوزير المكمف بالعدل عضو جندلي بوجمعة -
 ممثل الوزير المكمف باألشغال العمومية عضو كموش عبد الرزاق  -
 ممثل الوالي عضو بوعيطة دمحم الطاىر  -

 

 األعضاء المنتخبين: -2
 

 الييئة الصفة االسم و المقب
 ممثل منتخب عن األساتذة لكمية الرياضيات واإلعالم اآللي وعموم المادة عضو شقطمي سالم -
 ممثل منتخب عن األساتذة لكمية العموم والتكنولوجيا عضو بورجيبة طارق  -
 ممثل منتخب عن األساتذة لكمية عموم الطبيعة والحياة وعموم األرض والكون  عضو بن يونس عبد العزيز -
 ممثل منتخب عن األساتذة لكمية العموم االقتصادية والتجارية وعموم التسيير عضو ناصر بوعزيز -
 ممثل منتخب عن األساتذة لكمية اآلداب والمغات عضو العياشي عميار -
 ممثل منتخب عن األساتذة لكمية العموم اإلنسانية واالجتماعية عضو شرقي دمحم -
 عن سمك األساتذة المساعدينممثل منتخب  عضو جودي عبد الرحمان -
 ممثل منتخب عن سمك األساتذة المساعدين عضو معيزي رفيق -
 ممثل منتخب عن الموظفين اإلداريين والتقنيين وعمال الخدمات عضو كحل الراس عمي -
 ممثل منتخب عن الموظفين اإلداريين والتقنيين وعمال الخدمات عضو خموجي دمحم -
 منتخب عن الطمبةممثل  عضو زنو بالل -
 ممثل منتخب عن الطمبة عضو بوشالغم دمحم -

 

 ممحق لقائمة أعضاء مجمس إدارة جامعة قالمة
 

 الميمة بالقطاع االسم و المقب
 مدير البرمجة ومتابعة الميزانية لوالية قالمة،ممثل الوزير المكمف بالمالية ريزي عبد المجيد  -
 الميني لوالية  قالمة،ممثل الوزير المكمف بالتكوين والتعميم المينيينوالتعميم مدير التكوين  دريس عبد الكريم -



   5102 الثانيالثالثي                              النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي                            5102 جـوان( -الجزء الثالث )ماي-السداسي األولالنشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي                          116

 

طة المكمفة بالوظيفة العمومية مممثل الس رئيس مفتشية الوظيفة العمومية لوالية قالمة، عثماني المأمون  -
 واإلصالح اإلداري 

 الوزير المكمف بالتربية الوطنية مدير التربية لوالية قالمة،ممثل بن نادر سميم -
 مدير التشغيل لوالية قالمة، ممثل الوزير المكمف بالعمل والتشغيل والضمان االجتماعي مرادي دمحم رضا  -
 مدير التجارة لوالية قالمة، ممثل الوزير المكمف بالتجارة أومدر الشريف -
 بالصناعة والمناجم لوالية قالمة ،ممثل الوزير المكمف مدير االدراسات بن زديرة وحيد  -
 أمين عام لمجمس قضاء لوالية قالمة،ممثل الوزير المكمف بالعدل جندلي بوجمعة -
 الوزير المكمف باألشغال العموميةممثل مدير األشغال العمومية لوالية قالمة، كموش عبد الرزاق -

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يحدد القائمة اإلسمية ،2015جوان  23مؤرخ في  296رقم قرار 

 تكنولوجيات الصناعيةالالبحث في  مركز ألعضاء مجمس إدارة
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 ،2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عام  25المؤرخ في  125-15بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -

 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
، 1992يوليو سنة  6الموافق  1413محرم عام  5 المؤرخ في 280-92وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 منو، 4 والمتضمن إنشاء مركز البحث العممي والتقني لإللحام والمراقبة، المعدل والمتمم، السيما المادة
 ،2011نوفمبر سنة  24الموافق  1432ذي الحجة عام  28المؤرخ في  396-11بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم و  -

 منو، 13الذي يحّدد القانون األساسي النموذجي لممؤسسة العمومية ذات الطابع العممي والتكنولوجي، السيما المادة 
، 2013يناير سنة  30الموافق  1434األول عام  ربيع18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 الذي يحدد صالحيات وزير التعميم العمي والبحث العممي،
، الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة 2014سبتمبر  15المؤرخ في  853وبمقتضى القرار رقم  -

 إللحام والمراقبة.لالعممي والتقني مركز البحث 
 

 :ما يأتي ررــقــي
 

 1432ذي الحجة عام  28المؤرخ في  396-11 رقممن المرسوم التنفيذي  13تطبيقا ألحكام المادة : ادة األولىــمــال
ر أعاله، تحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس إدارة مركز و والمذك ،2011نوفمبر سنة  24الموافق 

 البحث في التكنولوجيات الصناعية، كما يمي:
 بالنسبة لممثمي مؤسسات الدولة:

 ،ثل وزير التعميم العالي والبحث العممي، رئيساممالسيد بوىيشة دمحم،  -
 ،أبركان مميكة، ممثمة عن الوزير المكمف بالماليةالسيدة  -
 السيد ىامل محفوظ، ممثل عن وزير الدفاع الوطني، -
 السيد يمس شاوش عبد الكريم، ممثل عن الوزير المكمف بالداخمية والجماعات المحمية، -
 السيد أحمد زايد سالم، ممثل عن الوزير المكمف بالصناعة والمناجم، -
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 مثل عن الوزير المكمف بالطاقة،السيد بونعجات إلياس، م -
صالح المستشفيات،والسكان السيدة جرعون نادية، ممثمة عن الوزير المكمف بالصحة  -  وا 

 بالنسبة لممديرية العامة لمبحث العممي والتطوير التكنولوجي:
 السيد لكحل عبد الرحمان -

 بالنسبة لمشخصيات الممثمة لقطاعات النشاط:
 السيد بودشيشة شريف -

 لمباحثين:بالنسبة 
 السيد نافع ناصر الدين، -
 السيدة حرحاد نادية. -

 بالنسبة لمسنخدمي دعم البحث:
 السيد تيبوش الباىي -

 األعضاء اآلخرين:
 السيد ياحي مصطفى/مدير المركز، -
 السيد دراعي رضوان/رئيس المجمس العممي، -
 السيد بوحوش صالح/مدير وحدة بحث عنابة، -
 عنابة،السيد مرادي حازم/مدير وحدة بحث  -
 السيد فاسي يوسف/مدير وحدة بحث سطيف. -

 .2018سبتمبر  15مجمس إدارة مركز البحث العممي والتقني لإللحام والمراقبة بتاريخ  ةتنيي عيد :02 ادةــمــال
 .ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي :03ادة ـمــال

 

 2015جوان  23 حرر بالجزائر في                                                                                   
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                    

 طاىر حجاراألستاذ                                                                                  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يحدد القائمة اإلسمية ،2015جوان  23مؤرخ في  297رقم قرار 
 تكنولوجيات الصناعيةالالبحث في  مركزل العمميمجمس ال ألعضاء

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 ،2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عام  25المؤرخ في  125-15بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -

 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
، 1992يوليو سنة  6الموافق  1413محرم عام  5المؤرخ في  280-92وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 والمتضمن إنشاء مركز البحث العممي والتقني لإللحام والمراقبة، المعدل والمتمم،
 ،2011نوفمبر سنة  24الموافق  1432عام  ذي الحجة 28المؤرخ في  396-11بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم و  -

 منو، 21الذي يحّدد القانون األساسي النموذجي لممؤسسة العمومية ذات الطابع العممي والتكنولوجي، السيما المادة 
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، 2013يناير سنة  30الموافق  1434األول عام  ربيع 18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 صالحيات وزير التعميم العمي والبحث العممي،الذي يحدد 

العممي مجمس ال، الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء 2014ماي  22المؤرخ في  391وبمقتضى القرار رقم  -
 إللحام والمراقبة.لالعممي والتقني مركز البحث ل
 

 :ما يأتي ررــقــي
 

 1432ذي الحجة عام  28المؤرخ في  396-11 رقممن المرسوم التنفيذي  21تطبيقا ألحكام المادة : ادة األولىــمــال
العممي مجمس الر أعاله، تحدد القائمة اإلسمية ألعضاء و والمذك ،2011نوفمبر سنة  24الموافق 

 مركز البحث في التكنولوجيات الصناعية، كما يمي:ل
 :باحثي المركزبالنسبة ل

 ، رئيسا،دراعي رضوان  -
 ،زرقوق مراد -
 ،رياضباجي  -
 بديدي بودا عمي، -
 بن عمار عبد السالم، -
 شوشان توفيق، -
 معماش بوزيد، -
 زيوش عائشة. -

 ين الخارجين عن المركز:حثابالنسبة لمب
 رباني فوزية، -
 دخان ناىد، -
 دىيمي لخضر، -
 قيتوم عبد الرحميم. -

 ين الوطنيين المقيمين بالخارج:حثابالنسبة لمب
 شريف سميم مراد، -
 فنيناش نور الدين، -
 لوطفي،شابي  -
 بم مدرور فاروق. -

 :األعضاء بحكم القانون 
 ياحي مصطفى     مدير المركز، -
 بوحوش صالح     مدير وحدة بحث، -
 مرادي حازم       مدير وحدة بحث، -
 فاسي يوسف     مدير وحدة بحث. -
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 .2018 ماي 22مركز البحث العممي والتقني لإللحام والمراقبة بتاريخ العممي لمجمس ةالتنيي عيد :02 ادةــمــال
 .ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي: 03ادة ـمــال

 

 2015جوان  23 حرر بالجزائر في                                                                                   
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                  

 طاىر حجاراألستاذ                                                                                  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،  يتضمن إنشاء لجنة مكمفة2015جوان  23مؤرخ في  298رقم قرار 
 عمى مشروع إنشاء األكاديمية الجزائرية لمعموم والتكنولوجيات باإلشراف

 

 وزير التعميم العالي والبحث العممي، إن
، 2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عام  25المؤرخ في  125-15بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -
 المتضمن تعيين أعضاء الحكومة،و 
، 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األول عام  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 يحدد صالحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي.الذي 
 

 

 :ما يأتي ررــــقــــي
 

 

 تنشأ لجنة مكمفة باإلشراف عمى مشروع إنشاء األكاديمية الجزائرية لمعموم والتكنولوجيات. :ادة األولىـمــال
 تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة في الجدول المرفق بيذا القرار. :02ادة ــمــال
 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي. :03ادة ــمــال

 

 2015جوان  23 حرر بالجزائر في                                                                                    
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                     

 طاىر حجار األستاذ                                                                                         
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة المكمفةالذي ممحق بالقرار 
 عمى مشروع إنشاء األكاديمية الجزائرية لمعموم والتكنولوجيات باإلشراف

 

 اإلسم والمقب القطاع   
 أوراق حفيع وزارة التعميم العالي والبحث العممي

 العالي والبحث العممي وزارة التعميم -
صالح المستشفيات -  وزارة الصحة والسكان وا 

 عبيد العربي

 بوكرا إدريس وزارة التعميم العالي والبحث العممي
 عالب قادة وزارة التعميم العالي والبحث العممي

 حدوش عمي وزارة الدفاع الوطني
 ممواح حسان وزارة الدفاع الوطني
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 عموان الزىرة وزارة الصناعة والمناجم
 نادري أحمد وزارة الموارد المائية والبيئة
 أوكالي سعاد وزارة الموارد المائية والبيئة

 بوحفص نادية وزارة الصيد البحري والموارد الصيدية
 قادري العربي وزارة الصيد البحري والموارد الصيدية

 معيوف بمقاسم وزارة الطاقة
 القادر لحمر عبد وزارة األشغال العمومية

 العابد سيف الدين وزارة البريد وتكنولوجيات اإلعالم واالتصال
 سعيدي دمحم جامعة ىواري بومدين لمعموم والتكنولوجيا
 عمي مزيغي زىية جامعة ىواري بومدين لمعموم والتكنولوجيا
 موالي دمحم سعيد جامعة ىواري بومدين لمعموم والتكنولوجيا

 فاروق حنان  1جامعة البميدة 
 برامة جمال الدين المدرسة الوطنية العميا لمتكنولوجيا )الرويبة(

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يحدد القائمة االسمية ألعضاء لجنة التحكيم الدولية، 2015جوان  23في  مؤرخ 299رقم  قرار

 وكيفيات االنتقاء األولي لممترشحين لعضوية األكاديمية الجزائرية لمعموم والتكنولوجيات
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، المتضمن 1998غشت سنة  22الموافق  1419ربيع الثاني عام  29المؤرخ في  11-98بمقتضى القانون رقم  -

 ، المعدل والمتمم،2002-1998القانون التوجييي والبرنامج الخماسي حول البحث العممي والتطوير التكنولوجي 
مارس سنة  10الموافق  1436جمادى األولى عام  19المؤرخ في  85-15وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -

المتضمن إنشاء األكاديمية الجزائرية لمعموم والتكنولوجيات ويحدد مياميا وتشكيمتيا وتنظيميا،ال سيما و ، 2015
33 منو، المادة 

، 2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عام  25المؤرخ في  125-15وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -
 المتضمن تعيين أعضاء الحكومة،و 
، 2013سنة  يناير 30الموافق  1434ربيع األول عام  18المؤرخ في  77-13بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم و  -

 الذي يحدد صالحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي.
 

 :ما يأتي ررــقــي

جمادى األولى عام  19المؤرخ في  85-15 من المرسوم الرئاسي رقم 33عمال بأحكام المادة ادة األولى:ــمــال
المذكور أعاله، ييدف ىذا القرار إلى تحديد القائمة االسمية و ، 2015مارس سنة  10الموافق  1436

ألعضاء لجنة التحكيم الدولية وكيفيات االنتقاء األولي لممترشحين لعضوية األكاديمية الجزائرية 
 لمعموم والتكنولوجيات.
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 ألعضاء لجنة التحكيم الدولية كما يمي:تحدد القائمة االسمية  :02ادة ــمــال
 األسم والمقب المؤسسة

 السيدة كاترين بريشينياك أكاديمية العموم فرنسا
 السيد فرونسوا قينو أكاديمية التكنولوجيات فرنسا

 السيد فرنك ريشتار أكاديمية العموم الواليات المتحدة األميريكية
 السيد جويل كوىان األميريكيةأكاديمية العموم الواليات المتحدة 
 السيدة مرقريت بوكينقام الجمعية الممكية مممكة بريطانيا
 السيد ديتميف جونتو أكاديمية العموم ليوبولدينا ألمانيا

 السيد مانيوس برايدني األكاديمية الممكية السويد
 السيد إيرول جيمنب أكاديمية التكنولوجيات فرنسا

 السيد أالن برافو فرنساأكاديمية التكنولوجيات 
 السيد دانيال ريكيي أكاديمية التكنولوجيات فرنسا
 السيد روبير قييومون  أكاديمية التكنولوجيات فرنسا
 السيد جون بيير كيان أكاديمية التكنولوجيات فرنسا

 

03 االنتقاء األولي لممترشحين وفق المعايير التالية: يتم :ادة ــمــال
 يتم انتقاء المترشحين من بين الحائزين رتبة أستاذ أو مدير بحث.* بالنسبة لشعبة العموم: 

يتم انتقاء المترشحين من بين الحائزين دبموم ميندس دولة عمى األقل * بالنسبة لشعبة التكنولوجيا: 
 ( سنة عمى األكثر.40والبالغين من العمر أربعون )

04 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي. :ادة ــمــال

 2015جوان  23 حرر بالجزائر في                                                                                           
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                           

 ر حجارطاى األستاذ                                                                                           
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يحدد القائمة ،2015جوان  24مؤرخ في  300رقم  قرار
  الجامعي بتيبازة المركز ألعضاء مجمس إدارةاالسمية 

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، 2015سنة  مايو 14الموافق  1436رجب عام  25المؤرخ في  125-15بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -

 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
الذي  ،2005غشت سنة  16الموافق  1426رجب عام  11المؤرخ في  299-05بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم و  -

 منو، 10و  9يحدد ميام المركز الجامعي والقواعد الخاصة بتنظيمو وسيره، السيما المادتان 
 ،2011غشت سنة  22الموافق  1432 عام رمضان 22المؤرخ في  302-11بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم و  -
 منو، 2المتضمن إنشاء المركز الجامعي بتيبازة ،ال سيما المادة و 
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، 2013يناير سنة  30 الموافق 1434 ربيع األول عام 22 المؤرخ في 77-13بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم و  -
 يحدد صالحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي،الذي 

 

 :ما يأتي يقـــــــــرر
 

 1426رجب عام  11المؤرخ في  299-05المرسوم التنفيذي رقم من  10تطبيقا الحكام المادة : المادة األولى
، ييدف ىذا القرار الى تحديد القائمة االسمية ألعضاء المذكور أعالهو ،2005غشت سنة  16الموافق 

 .المركز الجامعي بتيبازةمجمس ادارة 
 يذا القرار.بتحدد القائمة االسمية العضاء مجمس إدارة المركز الجامعي بتيبازة في الجدول الممحق  :02ـادة ـمـــال
 .والبحث العممي ينشر ىذا القرار في النشرة الرسـمية لمتعميم العالي: 03ـادة ـمـــال

 

 2015جوان  24 حرر بالجزائر في                                                                                          
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                          

 طاىر حجار األستاذ                                                                                             
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 بتيبازة ممركز الجامعيلدارة اإلقائمة أعضاء مجمس 
 األعضاء المعينين-1

 

 القطاع الصفة االسم و المقب
 الوزير المكمف التعميم العالي والبحث العممي، ةممثم - رئيسة عبابو اسيا-
 المكمف بالمالية،ممثل الوزير  عضو زدوري حميد-
 ممثمة الوزيرة المكمفة بالتربية الوطنية، عضو بولقان جيدة-
 ممثل الوزير المكمف العمل والتشغيل والضمان االجتماعي، عضو ابراىيمي عبد الرشيد-
 ممثل الوزير المكمف بالتكوين والتعميم المينيين، عضو ارزقي محند واعمي-
 السمطة المكمفة بالوظيفة العمومية واإلصالح اإلداري،ممثل  عضو اكروبر كان ميني-
 ممثل الوزير المكمف بالتجارة، عضو بيتر الساسي-
 ممثل الوزير المكمف بالعدل، عضو عيساوي دمحم-
 ممثل الوزير المكمف بالثقافة، عضو زبدة جيالني-
 ممثل الوزير المكمف باالتصال، عضو شاكر عبد الرحمان -
 ممثل الوزير المكمف بالصناعة والمناجم، عضو سميمانبوقرة -
 ممثل الوالي. عضو سريدي دمحم-

 

 األعضاء المنتخبين -2
 

 القطاع الصفة االسم و المقب
 ممثل منتخب عن األساتذة لمعيد العموم االجتماعية واإلنسانية، عضو دواوي عبد القادر -
 لمعيد المغة و األدب العربي،ممثل منتخب عن األساتذة  عضو مقران يوسف -
 ممثل منتخب عن األساتذة لمعيد العموم االقتصادية والتجارية وعموم التسيير، عضو معوشي بوعالم -
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 ممثل منتخب عن األساتذة لمعيد الحقوق والعموم السياسية، عضو محمودي مراد -
 ممثمة منتخبة عن سمك األساتذة المساعدين، عضو ايراين نوال -
 ممثل منتخب عن سمك األساتذة المساعدين ، عضو حيادحين عبد القادر -
 ممثل منتخب عن الموظفين اإلداريين والتقنيين وعمال الخدمات، عضو طواىرية وليد -
 ممثمة منتخبة عن الموظفين اإلداريين والتقنيين وعمال الخدمات، عضو رياض الزىرة -
 الطمبة، ممثل منتخب عن عضو بعالش عبد القادر -
 ممثمة منتخبة عن الطمبة، عضو ساقر أنيسة -

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  المؤرخ 370يعدل القرار رقم  ،2015جوان  24مؤرخ في  301رقم  قرار
 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة ،2014جوان  10في 

 المدرسة التحضيرية في العموم والتقنيات بتممسان،المعدل
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، 2015سنة  مايو 14الموافق  1436رجب عام  25المؤرخ في  125-15بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -

 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
ديسمبر سنة  29الموافق  1426ذي القعدة عام  27المؤرخ في  500-05بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم و  -

 و،من 10السيما المادة  الذي يحدد ميام المدرسة خارج الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، ،2005
 ،2009غشت سنة  10الموافق  1430 شعبان عام 19المؤرخ في  255-09بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم و  -
 المتضمن إنشاء مدرسة تحضيرية في العموم والتقنيات بتممسان،و 
، 2013يناير سنة  30 الموافق 1434 ربيع األول عام 18 المؤرخ في 77-13بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم و  -

 يحدد صالحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي،الذي 
الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة  ،2014جوان  10المؤرخ في  370بمقتضى القرار رقم و  -

 المدرسة التحضيرية في العموم والتقنيات بتممسان،المعدل.
 

 :ما يأتي يقـــــــــرر
 

 1426ذي القعدة عام  27المؤرخ في  500-05ن المرسوم التنفيذي رقم  10تطبيقا الحكام المادة : المادة األولى
والمذكور أعاله،ييدف ىذا القرار إلى تحديد القائمة االسمية ، 2005ديسمبر سنة  29الموافق 

 تحضيرية في العموم والتقنيات بتممسان.المدرسة الالعضاء مجمس إدارة 
 .والبحث العممي النشرة الرسـمية لمتعميم العاليينشر ىذا القرار في : 02ـادة ـمــــال

 

 2015جوان  24حرر بالجزائر في                                                                                        
 لتعميم العالي والبحث العمميوزير ا                                                                                       

 طاىر حجاراألستاذ                                                                                        
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 المدرسة التحضيرية في العموم والتقنيات بتممسان قائمة أعضاء مجمس إدارة
 :األعضاء المعينين -1

 

 االسم والمقب الصفة القطاع
 بن مزيان بن شرقي- رئيس الوزير المكمف التعميم العالي والبحث العممي،ممثل 

 بيمولي ىشام دمحم- عضو ممثل الوزير المكمف بالمالية،
 بخاري عبد الحميد- عضو ممثل الوزيرة المكمفة بالتربية الوطنية،

 رماش رمضان- عضو ممثل الوزير المكمف بالتكوين والتعميم المينيين،
 طعان دمحم لطفي- عضو السمطة المكمفة بالوظيفة العمومية واإلصالح اإلداري،ممثل 

 

 " ..................................... (والباقي بدون تغيير)................................ 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،  يتضمن إحداث المجنة المكمفة2015جوان  24مؤرخ في  302رقم قرار 
 خاصة لمتكوين العالي وتشكيميا وسيرىا بدراسة طمبات إنشاء مؤسسات

 

 إن  وزير التعميم  العالي  والبحث  العممي،
والمتضمن  1999أبريل سنة  4الموافق  1419ذي الحجة عام  18المؤرخ في  05-99بمقتضى القانون رقم  - ،

 القانون التوجييي لمتعميم العالي، المعدل والمتمم،
، 2015مايو سنة  14الموافق  1436عام رجب  25المؤرخ في  125-15وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -
 المتضمن تعيين أعضاء الحكومة،و 
، 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األول عام  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 الذي يحدد صالحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، الذي يحدد دفتر 2008يونيو سنة  18الموافق  1429جمادى الثانية عام  14المؤرخ في  وبمقتضى القرار -

 شروط تسميم رخصة إنشاء مؤسسة خاصة لمتكوين العالي،
 

 :ما يأتي ررـــيق
 

المجنة المكمفة بدراسة طمبات إنشاء مؤسسات خاصة لمتكوين العالي ييدف ىذا القرار إلى إحداث  :المادة األولى
 وتشكيميا وسيرىا، وتدعى "المجنة".

 األمين العام لوزارة التعميم العالي والبحث العممي، تتشكل المجنة، كما يمي: برئاسة :02ادة ــمــال
 المدير العام لمتعميم والتكوين العاليين، -
 والتطوير التكنولوجي،المدير العام لمبحث العممي  -
 المفتش العام، -
 مديرة التعميم والمتابعة البيداغوجية والتقييم، -
 مدير التكوين في الدكتوراه والتأىيل الجامعي، -
 مدير الشيادات والمعادالت والتوثيق الجامعي، -
 مدير التكوين العالي، -
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 مدير التنمية واالستشراف، -
 مدير الدراسات القانونية واألرشيف، -
 وارد البشرية،مدير الم -
 مدير الميزانية والوسائل ومراقبة التسيير، -
 مدير تحسين إطار حياة الطمبة والتنشيط في الوسط الجامعي، -
 مدير دراسات، يضمن أمانة المجنة. -

 تجتمع المجنة بدعوة من رئيسيا كمما دعت الحاجة إلى ذلك.: 03ادة ــمــال
ىذا القرار الذي سينشر في النشرة يكمف األمين العام لوزارة التعمم العالي والبحث العممي بتنفيذ  :04ادة ــمــال

 الرسمية لمتعميم العالي والبحث العممي.
 

 2015جوان  24 حرر بالجزائر في                                                                                          
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                          

 طاىر حجاراألستاذ                                                                                             
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، 2013فيفري  07المؤرخ في  33، يعدل القرار رقم 2015جوان  29مؤرخ في  304رقم قرار 
1 ، المتممالقائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة جامعة سطيف الذي يحدد

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، 2014مايو سنة  14الموافق  1435رجب عام  25المؤرخ في  154-14بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -

 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
1989أول غشت سنة  الموافق1409ذي الحجة عام  فيالمؤرخ 140-89رقم بمقتضى المرسوم التنفيذي و  - 29 ،

13 منو، السيما المادة  والمتمم، ، المعدلوالمتضمن إنشاء جامعة سطيف
غشت سنة  23الموافق  1424جمادى الثانية عام  24المؤرخ في  279-03وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

، منو، 12الذي يحدد ميام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدل والمتمم،  السيما المادة  2003
يناير سنة  30الموافق  1434ام ربيع األول ع 18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 ،الذي يحدد صالحيات وزير التعميم العمي والبحث العممي،2013
، الذي يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس إدارة جامعة 2013ري ففي 07المؤرخ في  33وبمقتضى القرار رقم  -

 ، المتمم.1سطيف
 :ما يأتيرر ـــيـق

 

والمذكـور أعاله، كما  ،، المتمم2013فيفري  07المؤرخ في  33يعدل الجدول الممحق بالقرار رقم : ادة األولىـمــال
 ىو محدد في الجدول الممحق بيذا القرار.

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

 2015جوان  29 حرر بالجزائر في                                                                                      
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                       

 طاىر حجار األستاذ                                                                                          
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 1جامعة سطيفقائمة أعضاء مجمس إدارة 
 األعضاء المعينين: -1

 القطاع الصفة المقباالسم و 
 ممثل الوزير المكمف بالتعميم العالي والبحث العممي رئيس نمامشة دمحم -
 ممثل الوزير المكمف بالمالية عضو بوعروج عبد المالك -
 بالتكوين والتعميم المينيين ممثل الوزير المكمف عضو فموح عبد هللا -
 بالتربية الوطنية ممثل الوزيرة المكمفة عضو بمقاضي جمال -
 ممثل الوزير المكمف بالعمل و التشغيل والضمان االجتماعي عضو بن مزيان عمي -
 ممثل السمطة المكمفة بالوظيفة العمومية عضو بودينة رشيد -
صالح المستشفيات عضو ليتيات عمي رضا -  ممثل الوزير المكمف بالصحة والسكان وا 
 ممثل الوزير المكمف بالتجارة عضو بعزوزي لخضر -
 ممثل  الوزير المكمف بالصناعة و المناجم عضو بموافي عيسى -
 بالسكن والعمران و المدينةممثمة الوزير المكمف  عضو بوعالم عائشة -
 الوالي. ممثل عضو بوسواليم عبد الرحمان -

 

 "....................................... (والباقي بدون تغيير).................................. 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 المؤرخ 439يعدل القرار رقم ، 2015جوان  29مؤرخ في  305رقم  قرار
 إدارة مجمسألعضاء  الذي يحدد القائمة االسمية ،2012نوفمبر  27في 
 المعدل والتجارية وعموم التسيير بوىران، التحضيرية في العموم االقتصادية المدرسة

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، 2015مايوسنة  14الموافق  1436رجب عام  25المؤرخ في  125-15بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -

 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
ديسمبر سنة  29الموافق  1426ذي القعدة عام  27المؤرخ في  500-05بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم و  -

 ،منو 10 الذي يحدد ميام المدرسة خارج الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، السيما المادة ،2005
يونيو سنة  28الموافق  1431 رجب عام 15المؤرخ في  161-10بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم و  -

 المتضمن إنشاء مدرسة تحضيرية في العموم االقتصادية والتجارية وعموم التسيير بوىران،و ،2010
، 2013يناير سنة  30 الموافق 1434 ربيع األول عام18المؤرخ في 77-13بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم و  -

 عميم العالي والبحث العممي،يحدد صالحيات وزير التالذي 
مجمس إدارة ألعضاءالذي يحدد القائمة االسمية  ،2012نوفمبر  27المؤرخ في  439بمقتضى القرار رقم و  -

 المدرسة التحضيرية في العموم االقتصادية والتجارية وعموم التسيير بوىران،المعدل.
 

 :ما يأتييقـــــــــرر 
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والمذكور أعاله كما  ،،المعدل2012نوفمبر  27المؤرخ في  439جدول الممحق بالقرار رقم اليعدل  : ادة األولىــمــال
 ىو محدد في الجدول الممحق بيذا القرار.

 .والبحث العممي ينشر ىذا القرار في النشرة الرسـمية لمتعميم العالي: 02ـادة ـمــال
 

 2015جوان  29 حرر بالجزائر في                                                                                     
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                    

 طاىر حجاراألستاذ                                                                                        
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ائمة أعضاء مجمس إدارة المدرسة التحضيرية في العموم والتقنيات بوىرانق
 االعضاء المعينين:

 

 االسم والمقب الصفة القطاع
 دردور عائشة- رئيس ممثمة الوزير المكمف بالتعميم العالي والبحث العممي،

 معمم سميم- عضو ممثل الوزير المكمف بالمالية
 قديري مراد- عضو ممثل الوزيرة المكمفة بالتربية الوطنية

 القادر طويلعبد - عضو ممثل الوزير المكمف بالتكوين والتعميم المينيين
 شعيب دمحم- عضو ممثل السمطة المكمفة بالوظيفة العمومية واالصالح االداري 

 

 "......................................... (والباقي بدون تغيير)............................. 
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 ،2015 سنة مايو 3 الموافق 1436 عام رجب 14 مؤرخ في 01 رقم منشور
 البكالوريا شيادة حاممي المتعمق بالتسجيل االولي وتوجيوو 

 2016-2015 الجامعية السنة بعنوان
 

ييدف ىذا المنشور إلى تحديد القواعد العامة المطبقة في مجال التسجيل االولي وتوجيو حاممي شيادة البكالوريا 
 . 2016-2015لمسنة الجامعية 

 بالتعميم والتكوين العاليين.يسمح لكل حاممي شيادة البكالوريا أو شيادة أجنبية معادلة ليا بااللتحاق 
 التسجيل االولي والتوجيو والتسجيل -1
 شروط عامة 1-1

 يستند التوجيو لمتعميم والتكوين العاليين إلى ترتيب يأخذ بعين االعتبار المعايير الثالث االتية:
 الرغبات المعبر عنيا من طرف حامل شيادة البكالوريا، -
 متحان البكالوريا: المعدل العام لمبكالوريا والتقدير ونقاط المواد االساسية،إالشعبة والنتائج المحصمة في  -
 البكالوريا: المعدل العام لمبكالوريا والتقدير ونقاط المواد االساسية،متحان إالشعبة والنتائج المحصمة في -
 قدرات استقبال مؤسسات التعميم والتكوين العاليين. -

 

تتطمب المشاركة في الترتيب، في بعض ميادين وفروع التكوين واالقسام التحضيرية معدالت عامة دنيا 
 ليا، لمتسجيل النيائي.ألمبكالوريا، وال تمنح ىذه المعدالت الحق، 

البكالوريا. وىناك شروط تكميمية مطموبة متحان إيتم ىذا الترتيب عمى أساس المعدل العام المحصل عميو في 
 جيل االولي في بعض ميادين و فروع التكوين واالقسام التحضيرية.لمتس

إضافة إلى الشروط السالفة الذكر، فان االلتحاق ببعض الفروع مشروط، حسب الحالة، إما بالنجاح في 
 مسابقة، أو اختبار كفاءة، أو مقابمة شفوية أمام لجنة.

الوريا الجدد عمى الخط حصريا، ولمقيام بيذه العمميات يتم التسجيل االولي والتوجيو والطعون لحاممي شيادة البك
 تم تخصيص موقعين ألنترنت، لفائدة ىؤالء، ىما عمى التوالي:

http://www.orientation.esi.dz 
http://www.mesrs.dz 

 ة " موقعي االنترنت المخصصين" لإلشارة إلى الموقعين المذكورين أعاله.سيتم استعمال عبار 
وقصد تمكين وتسييل الدخول إلى ىذين الموقعين، تم تخصيص ربط مجاني لفائدة حاممي شيادة البكالوريا 

 الجدد عمى مستوى فضاءات االنترنت المفتوحة ليذا الغرض عمى مستوى المؤسسات الجامعية.
 دكتوراه )ل م د( –ماستر  –التسجيل االولي والتوجيو في ليسانس في نظام الميسانس  1-2

( من خالل أعمدتو، القواعد العامة المطبقة في مجال 29إلى الصفحة  10)من الصفحة  01يبين الممحق 
 دكتوراه. -ماستر–التسجيل االولي والتوجيو ليسانس في ميادين التكوين لنظام الميسانس 

 : رموز ميادين أو فروع التكوين،1العمود 
 :ميادين أو فروع التكوين،2العمود 

http://www.orientation.esi.dz/
http://www.orientation.esi.dz/
http://www.mesrs.dz/
http://www.mesrs.dz/
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 :مؤسسات التعميم والتكوين العاليين التي تضمن ميدان أو فرع التكوين، 3العمود 
 :الدوائر الجغرافية التابعة لكل مؤسسة من مؤسسات التعميم والتكوين العاليين، 4العمود 
 المرتبة حسب االولويات التي تخول االلتحاق بميادين أو فروع التكوين،:شعب الباكالوريا  5العمود 
: قواعد الترتيب والشروط البيداغوجية االضافية لمتسجيل االولي وكيفية المشاركة في الترتيب قصد   6العمود 

 التسجيل االولي في ميادين أو فروع التكوين.
 يل الوطنيالتسجيل االولي والتوجيو في الفروع ذات التسج 1-3

( من خالل أعمدتو، القواعد العامة المطبقة في مجال 38إلى الصفحة  30)من الصفحة  02يبين الممحق 
 التسجيل االولي والتوجيو في الفروع ذات التسجيل الوطني.

 : رمز الفرع ذو التسجيل الوطني،1العمود 
 :عنوان الفرع ذو التسجيل الوطني، 2العمود 
 :عنوان التخصصات، 3العمود 
 : مؤسسة التكوين التي تضمن الفرع ذو التسجيل الوطني، 4العمود 
 :الدوائر الجغرافية التابعة لكل فرع من الفروع ذات التسجيل الوطني، 5العمود 
 : شعب البكالوريا المرتبة حسب االولوية التي تخول االلتحاق بالفروع ذات التسجيل الوطني، 6العمود 
 قواعد الترتيب و الشروط البيداغوجية االضافية لمتسجيل االولي في الفروع ذات التسجيل الوطني.: 7العمود 

 التسجيل االولي والتوجيو في االقسام التحضيرية 1-4
، يجب عمى حاممي شيادة البكالوريا الراغبين في متابعة دراستيم  2016-2015بالنسبة لمدخول الجامعي 

 ميا:دى المدارس الوطنية العحبا
 أن يقوموا بالتسجيل االولي بقسم تحضيري، -
 أن يتم انتقاؤىم من بين المترشحين لألقسام التحضيرية، -
 أن ينجحوا في المسابقة الوطنية لاللتحاق بالمدارس الوطنية العميا بعد سنتين من الدراسات التحضيرية. -
البكالوريا إلى القسم التحضيري الذي اختاره وىذا عند نياية عممية التوجيو، يمكن توجيو حامل شيادة  -

 حسب قدرات االستقبال.
يتم توجيو الطمبة الناجحين في المسابقة الوطنية لاللتحاق بمدرسة وطنية عميا بعد سنتين من الدراسة في قسم 

 تحضيري، بناء عمى ثالث معايير:
 المعدل المحصل عميو في المسابقة،-1
 من قبل الطالب،الرغبات المعبر عنيا  -2
 قدرات االستيعاب لدى المدارس الوطنية العميا. -3

( أنواع من المدارس 6)( أنواع من االقسام التحضيرية المختمفة والتي توفر إمكانية االلتحاق بستة 6ىنالك ستة )
 الوطنية العميا.

 عميا التالية:االقسام التحضيرية في عموم وتكنولوجيا: تسمح بااللتحاق بالمدارس الوطنية ال-أ
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 المدرسة الوطنية المتعددة التقنيات بالجزائر العاصمة، -
 المدرسة الوطنية المتعددة التقنيات بوىران، -
 المدرسة الوطنية العميا المتعددة التقنيات بقسنطينة، -
 المدرسة الوطنية العميا لألشغال العمومية بالجزائر العاصمة، -
 بالبميدة،المدرسة الوطنية العميا لمري   -
 المدرسة الوطنية العميا لممناجم والمعادن بعنابة. -

االقسام التحضيرية في عموم اقتصادية، والتسيير وعموم تجارية: تسمح بااللتحاق بالمداس الوطنية العميا -ب
 التالية:

 مدرسة الدراسات العميا التجارية بالقميعة. -
 المدرسة العميا لمتجارة بالقميعة. -
 الوطنية العميا لإلحصاء واالقتصاد التطبيقي بالقميعة.المدرسة  -

 االقسام التحضيرية في عموم الطبيعية والحياة: تسمح بااللتحاق بالمدرسة الوطنية العميا لمفالحة بالحراش -ج
 االقسام التحضيرية في االعالم االلي: تسمح بااللتحاق بالمدرستين الوطنيتين العميتين التاليتين: -د

 المدرسة الوطنية العميا لإلعالم االلي بالجزائر. -
 المدرسة العميا لإلعالم االلي بسيدي بمعباس. -

االقسام التحضيرية في اليندسة المعمارية: تسمح بااللتحاق بالمدرسة المتعددة العموم لميندسة المعمارية  -ه
 والعمران بالجزائر.

 بااللتحاق بالمدرستين الوطنيتين العاليتين التاليتين:االقسام التحضيرية المدمجة "الخاصة": تسمح  -و
 المدرسة الوطنية العميا لعموم البحر وتييئة الساحل بالجزائر. -
 المدرسة الوطنية العميا لمبيوتكنولوجيا بقسنطينة. -

( من خالل أعمدتو، القواعد العامة المطبقة في مجال 43إلى الصفحة  39)من الصفحة  03يبين الممحق 
 التسجيل االولي والتوجيو في االقسام التحضيرية.

 : رمز القسم التحضيري، 1العمود 
 : القسم التحضيري، 2العمود 
 : المدارس الوطنية العميا التابعة لكل نوع من أنواع االقسام التحضيرية، 3العمود 
 : الدوائر الجغرافية التابعة لكل قسم من االقسام التحضيرية، 4العمود 
 : شعب البكالوريا المرتبة حسب االولية التي تخول االلتحاق باألقسام التحضيرية، 5العمود 
 : قواعد الترتيب والشروط البيداغوجية االضافية لمتسجيل االولي في االقسام التحضيرية. 6العمود 

 التسجيل االولي والتوجيو في معاىد التكنولوجيا 1-5
عمى حاممي شيادة البكالوريا الراغبين في متابعة دراستيم بأحد  ، يجب 2016 -2015بعنوان السنة الجامعية 

 معاىد التكنولوجيا:
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 ن يقوموا بالتسجيل االولي بإحدى معاىد التكنولوجيا حسب اختيارىم ،أ -
 جراء مقابمة شفوية مع الفريق البيداغوجي لمعيد التكنولوجيا.إن يتم انتقاؤىم بعد أ -

تعتبر معاىد التكنولوجيا فضاءات جامعية مخصصة داخل الجامعة، مكرسة لمتكوينات في الميسانس المينية 
ن أمطابقة مع احتياجات سوق الشغل كما تمنح لخريجييا إمكانية اكتساب كفاءات أكاديمية ومينية كفيمة ب

 تجعميم عمميين بسرعة في الميدان.
 تتمثل أىداف معاىد التكنولوجيا في:

 تثمين شيادة الميسانس وجعميا أكثر وضوحا ومقرونية لدى المؤسسات، -
 بناء فروع تكوين مينية في الميسانس مصممة بالتشاور والتنسيق مع المؤسسات، -
 تطوير ممارسات بيداغوجية جديدة باشراك المينيين في التكوين، قصد تحسين قابمية تشغيل الخرجين، -
ت تستند عمى أرضيات تكتولوجية كفضاءات شراكة مكرسة لالبتكار مؤسسا–إحداث واجيات جامعات  -

 وتبادل الكفاءات.
إن التكوينات المقترحة من طرف معاىد التكنولوجيا، مدعوة لتغطية احتياجات القطاع الثالث )خدمات، 

 تجارة...( والقطاع الثاني )تحويل، إنتاج المواد(.
( من خالل أعمدتو، القواعد العامة المطبقة في مجال 45إلى الصفحة  44)من الصفحة  04يبين الممحق 

 التسجيل االولي والتوجيو في معاىد التكنولوجيا.
 : رمز الميدان أو فرع التكوين المضمون بمعاىد التكنولوجيا،1العمود 
 : ميادين التكوين،2العمود 
 : فروع التكوين،3العمود 
 : ليسانس مينية،4العمود 
 تي تضمن التكوينات،: المؤسسات ال5العمود 
 : الواليات التابعة لمؤسسات التكوين،6العمود 
 : شعب البكالوريا، مرتبة حسب االولوية التي تخول االلتحاق بفروع التكوين،7العمود 
 : قواعد الترتيب والشروط البيداغوجية االضافية لمتسجيل االولي.8العمود 

 

 التسجيل االولي والتوجيو في المدارس الوطنية العميا والمعاىد 1-6
( من خالل أعمدتو، القواعد العامة المطبقة في مجال 48إلى الصفحة  45)من الصفحة  05يبين الممحق 

 التسجيل االولي والتوجيو في المدارس الوطنية العميا والمعاىد.
 :رمز فروع التكوين،1العمود 
 وع التكوين،: عنوان فر 2العمود 
 : المدرسة الوطنية العميا أو المعيد المذان يضمنان فرع التكوين،3العمود 
 : الدوائر الجغرافية التابعة لكل مدرسة من المدارس الوطنية العميا أو المعاىد،4العمود 
 : شعب البكالوريا المرتبة حسب االولوية التي تخول االلتحاق بفروع التكوين،5العمود 
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 قواعد الترتيب والشروط البيداغوجية االضافية لمتسجيل االولي في المدارس الوطنية العميا والمعاىد.: 6العمود 
 التسجيل االولي والتوجيو في المدارس العميا لألساتذة 1-7

( من خالل أعمدتو، القواعد العامة المطبقة في مجال التسجيل 55إلى  49)من الصفحة  06يبين الممحق 
 في المدارس العميا لألساتذة . االولي والتوجيو

 : رمز فروع التكوين،1العمود 
 :عنوان فروع التكوين،2العمود 
 : المدرسة الوطنية العميا لألساتذة التي تضمن فرع التكوين،3العمود 
 : الدوائر الجغرافية التابعة لكل مدرسة من المدارس العميا لألساتذة،4العمود 
 المرتبة حسب االولوية التي تخول االلتحاق بفروع التكوين،: شعب البكالوريا 5 العمود
 : قواعد الترتيب و الشروط البيداغوجية االضافية لمتسجيل االولي في المدارس العميا لألساتذة،6العمود 

 

 التسجيل االولي والتوجيو في فروع العموم الطبية والبيطرية 1-8
( من خالل أعمدتو، القواعد العامة المطبقة في مجال  58إلى الصفحة  55) من الصفحة  07يبين الممحق 

 التسجيل االولي و التوجيو في فروع العموم الطبية والبيطرية.
 :  رمز فروع التكوين،1العمود 
 : عنوان فروع التكوين،2العمود 
 : مؤسسات التعميم والتكوين العاليين التي تضمن فرع التكوين،3العمود 
 الجغرافية التابعة لكل مؤسسة من مؤسسات التعميم والتكوين العاليين،: الدوائر 4العمود 
 : شعب البكالوريا المرتبة حسب االولوية التي تخول االلتحاق بفروع التكوين،5العمود 
: قواعد الترتيب والشروط البيداغوجية االضافية لمتسجيل االولي وكيفية المشاركة في الترتيب قصد 6العمود 

 االولي في فروع التكوين.التسجيل 
 ( رموز الواليات.59)الصفحة  08يبين الممحق 
 ( شبكة المؤسسات الجامعية.60)الصفحة  09يبين الممحق 

 

 كيفيات التسجيل االولي والتوجيو -2
 التسجيل االولي 2-1

ينبغي لحامل شيادة البكالوريا، ملء بطاقة الرغبات المتوفرة عبر موقعي االنترنت المخصصين ليذا 
 .06إلى  02الغرض مع مراعاة احترام القواعد العامة المحددة في المالحق من 

( المسموح بيا، 10كما يجب عميو أن يسجل رغباتو وفقا لترتيب التنازلي وفي حدود االختيارات العشرة )
دكتوراه و/أو االقسام التحضيرية و/أو الفروع ذات التسجيل  –ماستر  –يادين التكوين لنظام الميسانس م

 الوطني و/أو المدارس و/أو فروع العموم الطبية والبيطرية التي يرغب التسجيل فييا.
 ، عبر موقعي االنترنت المخصصين ليذاالخط حصرياعمى لمتذكير، يجب أن ترسل بطاقة الرغبات، 

 الغرض.
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يعتبر التسجيل االولي إجباريا لكافة حاممي شيادة الباكالوريا. كل طالب لم يقم ولم يتم تسجيمو االولي 
 عبر الخط في اآلجال المحددة يفقد كل إمكانية تسجيل في الفرع الذي اختاره.

إمكانية التسجيل كل حامل شيادة البكالوريا اختار فرعا يخضع الختبار ولم يحضر يوم االختبار، يفقد كل 
 في فرع اخر اختاره.

 

 المعالجة االلية 2-2
تتكفل المعالجة الوطنية االلية بمجمل بطاقات الرغبات لحاممي شيادة البكالوريا الجد التي تم ممؤىا 
رساليا عبر الخط. و من شان ىذه المعالجة، القائمة عمى توليفة بين المعايير الثالث لمتسجيل االولي  وا 

أن تؤدي إلى تمبية إحدى الرغبات العشر المعبر عنيا من طرف كل واحد من حاممي شيادة والتوجيو، 
 البكالوريا الجدد.

أما في حالة عدم تمبية أي اختيار من االختيارات العشر، يقترح عمى حامل شيادة البكالوريا المعني 
 توجييا نحو ميدان تكوين أو فرع تكوين.

لية في متناول حاممي شيادة البكالوريا عمى الموقعين المخصصين ليذا توضع نتائج المعالجة الوطنية اال
 الغرض.

ومن خالل اطالعو عمى أحد ىذين الموقعين، سيتعرف حامل شيادة البكالوريا عمى نتيجة توجييو ومن 
ثم ينبغي عميو التقدم إلى المؤسسة التي وجو إلييا ال يداع ممف تسجيمو وتسديد رسوم التسجيل واستالم 

 وثائق تأكيد تسجيمو االداري واالطالع عمى برمجة الدروس.
 

 الدوائر الجغرافية لمتسجيل -3
يمكن تغيير الدوائر الجغرافية لتسجيل حاممي شيادة البكالوريا الجدد بالنسبة لميادين وفروع التكوين كما ىي 

جدد نحو مؤسسات التعميم العالي محددة في المالحق المناسبة، لضمان توجيو أنجع لحاممي شيادة البكالوريا ال
يواء كافية.  التي توفر قدرات استيعاب وتأطير وا 

لضمان توجيو أنجع لحاممي شيادة البكالوريا الجدد، يتم توجيييم نحو مؤسسات التعميم العالي لمدوائر الجغرافية 
 إما حسب الوالية أو حسب الدائرة.

 لمفرع المعني بمؤسسة التوجيو.وفي كل الحاالت تبقى شروط التسجيل ىي نفسيا 
بالنسبة لفروع العموم الطبية، و الفروع ذات التسجيل الوطني والمدارس الوطنية العميا والمعاىد وبعض الفروع 
"الحساسة"، يمكن توجيو حامل شيادة البكالوريا إلى جميع مؤسسات التعميم العالي عبر التراب الوطني حسب 

 قدرات االستقبال المتوفرة.
 

 الطعون  -4
في حالة عدم تمبية أي رغبة من الرغبات العشر المعبر عنيا في بطاقة الرغبات، يمكن لحامل شيادة البكالوريا 
الجدد تقديم طعن عبر الخط حصريا. في ىذه الحالة، يجب عميو ملء عبر الخط بطاقة الرغبات تتضمن 

 02ام القواعد العامة المحددة في المالحق من ( اختيارات وفق ترتيب تنازلي لمفروع مع مراعاة احتر 03ثالث )
 .06إلى 
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وقدرات  ،2016-2015يتم معالجة الطعن المقدم، طبقا لمشروط البيداغوجية المطموبة بعنوان السنة الجامعية 
 االستقبال لدى مؤسسات التعميم العالي.

 

 إعادة التوجيو -5
في حالة عدم قبول حامل شيادة البكالوريا الموجو لفرع مشروط بالنجاح في مسابقة أو في اختبار كفاءة أو 
بالقبول بعد مقابمة شفوية أمام لجنة، يعاد توجييو نحو إحدى الرغبات المعبر عنيا في بطاقة رغباتو، مع 

وقدرات االستقبال لدى  ،2016-2015ة مراعاة احترام الشروط البيداغوجية المطموبة بعنوان السنة الجامعي
مؤسسات التعميم العالي. في ىذه الحالة، تتكفل المؤسسة التي وجو إلييا أول مرة بالعممية الخاصة بإعادة 

 التوجيو في إطار الندوات الجيوية.
توجيو حامل شيادة البكالوريا في حالة قبولو في الفروع الخاضعة الختبار كفاءة أو مقابمة  ولمسماح باعادة

 72شفوية أمام لجنة، ينبغي عمى المؤسسات المعنية إعالم المعني بنتيجة االختبارات المختمفة في غضون 
 ساعة عمى االكثر قبل انتياء التسجيالت النيائية.

 

 والطعون والتسجيالت النيائية:رزنامة التسجيالت االولية  -6
 تحدد فترة التسجيالت االولية: -

 ،2015جويمية  13إلى  06من 
 تحدد فترة تأكيد التسجيالت االولية: -

 ،2015جويمية  17إلى  14من 
 تحدد فترة التوجييات والطعون عمى الخط: -

 ،2015جويمية  30إلى  28من 
 كفاءات والمقابالت الشفوية أمام لجنة، بالنسبة لمفروع المعنية:تحدد فترة إجراء المسابقات و اختبارات ال -

 ،2015أوت  02جويمية إلى  28من 
 تحدد فترة التسجيالت النيائية: -

 ،2015أوت  06جويمية إلى  29من 
. وعميو، فان رؤساء  2016-2015بعنوان السنة الجامعية  ،2015أوت  06تختتم التسجيالت نيائيا بتاريخ 

المؤسسات الجامعية ممزمون بإرسال عبر وسائط إلكترونية أو عبر الخط، القوائم النيائية لمطمبة الجدد 
 .2015أوت  09المسجمين نيائيا في مؤسساتيم إلى وزارة التعميم العالي والبحث العممي، في أجل أقصاه 

 

 حاالت خاصة -7
 ر "ممتاز"حاممو شيادة البكالوريا بتقدي 7-1

يقوم حامل شيادة البكالوريا "ممتاز" بملء بطاقة الرغبات عبر الخط عمى أن يسجل فييا ثالث اختيارات 
( ضمن الفروع المقترحة، مع احترام الشروط المتعمقة بشعبة البكالوريا: يمبي لو اختيار واحد من 03)

 االختيارات المعبر عنيا.
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 حاممو شيادة البكالوريا بتقدير "جيد جدا" 7-2
يقوم حامل شيادة البكالوريا بتقدير "جيد جدا" بملء بطاقة الرغبات عبر الخط، عمى أن يسجل فييا خمسة 

( اختيارات ضمن الفروع المقترحة، مع احترام الشروط المتعمقة بشعبة البكالوريا: يمبي لو اختيار واحدا 05)
 عنيا. من االختيارات المعبر

 ،2015حاممو شيادة أجنبية في سنة  7-3
، المعادلة لشيادة البكالوريا الجزائرية، يخضعون لاللتحاق بإحدى  2015إن حاممي شيادة أجنبية  في سنة 

فروع العموم الطبية، واالقسام التحضيرية، والمدارس الوطنية العميا، و فروع التكوين ذات التسجيل الوطني، 
عدل االدنى المطموب لاللتحاق بيذه الفروع، إلى شروط التحاق إضافية ستحدد من خالل باإلضافة إلى الم
 منشور تكميمي.

يخضع االلتحاق بميادين أو بفروع التكوين االخرى إلى نفس الشروط البيداغوجية لمتسجيل المطبقة عمى 
 الجزائريين الحاصمين عمى شيادة البكالوريا.

 ،2015جزائرية المحصل عمييا قبل سنة حاممو شيادة البكالوريا ال 7-4
، والذين لم يسبق ليم أن سجموا 2015يسمح لحاممي شيادة البكالوريا الجزائرية المحصل عمييا قبل سنة 

، لدى مؤسسة التعميم والتكوين العاليين التابعة  2016-2015بالجامعة، بتقديم طمب تسجيل لمسنة الجامعية 
ط البيداغوجية والعالمة الدنيا لاللتحاق بالفرع أو الميدان المحددة في لدائرتيم الجغرافية، حسب الشرو 

 التنظيم المعمول بو سنة الحصول عمى شيادة البكالوريا وفي حدود المقاعد البيداغوجية المتاحة .
يطمب من كل مدراء مؤسسات التعميم والتكوين العاليين ومدراء الخدمات الجامعية، كل فيما يخصو، تسخير 

االمكانيات واتخاذ كل التدابير الضرورية لمقيام بحممة إعالمية واسعة النطاق اتجاه حاممي شيادة كل 
البكالوريا الجدد وأوليائيم، حول محتوى ىذا المنشور وكذا المعمومات المتعمقة بأطوار التكوين العالي 

 ة.والشيادات المتوجة ليا، باإلضافة إلى شروط االستفادة من الخدمات الجامعي
 إنني أولي أىمية قصوى لمتطبيق الصارم ال حكام ىذا المنشور.

 
 2015ماي  3، في بالجزائرحرر                                                                                   
 التعميم العالي والبحث العممي وزير                                                                                 

 الطاىر حجار األستاذ                                                                               
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 الــــــمــــقـــــــررات
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 وضع جزء من اليياكل يتضمن 2015جوان  07مؤرخ في  263مقرر رقم 
 والية الجزائر تحت تصرف  التابعة سابقًا لممدرسة العميا لمتجارة  بتافورة

 المعيد العالي العربي لمترجمة بصفة مؤّقتة
 

 إّن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، 2015مايو سنة  14، الُموافق 1436رجب عام  28المؤرخ في 125-15وبُمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -

 تعيين أعضاء الحكومة.والمتضمن 
 ،2013 يناير سنة 30 الموافق 1434 ربيع األول عام 18 المؤرخ في 77-13 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم -

 العممي. الذي يحدد صالحيات وزير التعميم العالي والبحث
والمتضمن  ،2013 نوفمبر 09الموافق  1435محرم عام  5المؤرخ في  371-13وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 نقل مقر المدرسة العميا لمتجارة.
، المتضمن 1982مارس  31المؤّرخ في  د.ع 81د.ع   4350بمقتضى قرار مجمس جامعة الدول العربية رقم  -

 الموافقة عمى أن تكون الجميورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية مقر لممعيد العالي لمترجمة.
يناير سنة  24بمقتضى اتفاقية المقر بين جامعة الدول العربية والجميورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بتاريخ  -

2005. 
 :ـّرر ما يميـــــــقــي

 

والية الجزائر، تحت  ُيوضع الطابقين األول والثاني لممقر السابق لممدرسة العميا لمتجارة بتافورة :ادة األولىــمــال
-2015تصرف المعيد العالي العربي لمترجمة بالجزائر، بصفة مؤقتة إلى غاية نياية السنة الجامعية 

2016. 
المعيد العالي العربي  تقع مصاريف ونفقات التسيير والتجييز المتعّمقة بيذه اليياكل عمى عاتق :02 ادةــــمـــال

 لمترجمة.
من مدير الميزانية والوسائل ومراقبة التسيير ومدير المدرسة العميا لمتجارة، كٌل فيما ُيكّمف كل  :03ادة ــمــال

 لمتعميم العالي والبحث العممي. رر الذي سينشر في النشرة الرسميةيخصو، بتنفيذ ىذا المق
 

 2015جوان  24 حرر بالجزائر في
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 طاىر حجاراألستاذ 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 التابعة سابقاً  المتضمن  وضع جزء من اليياكل 2015 جوان 07 في المؤرخ 263 رقم بالمقرر ُمـمـــحق
 المعيد العالي العربي لمترجمة بصفة مؤّقتة. بتافورة والية الجزائر، تحت تصرفلممدرسة العميا لمتجارة   

 

يحوي الجزء الموضوع تحت تصرف المعيد العالي العربي لمترجمة بصفة مؤّقتة عمى طابقين متكونين من 
 اليياكل البيداغوجية واإلدارية التالية:
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 :الطابق األول

 .²م21,5و ²م7,5مكاتب تتراوح مساحة ُكٍل منيا بين  10 -
 ²م45بيو مساحتو  -
 .²م18مخبر لمبحث مساحتو  -
 .²م86بيو المدخل مساحتو  -
 .²م39قاعة االجتماعات مساحتيا  -
 .²م52,5قاعة لألساتذة مساحتيا  -
 .²م20+ مكتب أمانة مساحتو  ²م42مكتب مساحتو  -

 الطابق الثاني:

 .²م12و ²م19مكتبين مساحتيما  -
 .²م4,5محل تقني مساحتو  -
 .²م43قاعة االعالم اآللي بمساحة  -
 ²م55بيو مساحتو  -
 .²م43قاعة لممحاضرات مساحتيا  -
 .²م70و ²م40قاعات لمدراسة مساحة كل منيا تتراوح بين  03 -

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يتضمن الموافقة، 2015جوان  24 فيالمؤرخ   297 مقرر رقم

 باتنةعمى مداولة تتضمن قبول ىبة لفائدة جامعة 
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، المتضمن 1999بريل سنة أ 4الموافق  1419ذي الحجة عام  18المؤرخ في  05-99بمقتضى القانون رقم  -

 القانون التوجييي لمتعميم العالي، المعدل والمتمم،
، 2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عام  25المؤرخ في  125-15وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -

 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
الموافق أول غشت سنة  1409ذي الحجة عام  29المؤرخ في  136-89وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 ، المتضمن إنشاء جامعة باتنة، المعدل والمتمم،1989
غشت سنة  23الموافق  1424نية عام جمادى الثا 24المؤرخ في  279-03وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 منو، 19، الذي يحدد ميام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدل والمتمم، السيما المادة 2003
، 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األول عام  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 ميم العالي والبحث العممي،الذي يحدد صالحيات وزير التع
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 ،2014جوان  17عمى محضر مجمس إدارة جامعة باتنة بتاريخ  بناءً  -
 .2015جانفي  06بعد موافقة السيد وزير المالية بتاريخ  -

 

 :ـّرر ما يميـــــــقــي
 

 ىبة. يوافق عمى مداولة مجمس إدارة جامعة باتنة، المذكورة أعاله ،المتضمنة قبول :ادة األولىــمــال

 يحرر جرد كمي لميبة موضوع المداولة المذكورة أعاله، طبقا لمتنظيم الساري المفعول. :02ادةــمــال

والبحث  يكمف مدير جامعة باتنة بتنفيذ ىذا المقرر الذي ينشر في النشرة الرسمية لمتعميم العالي :03ادة ــمــال
 العممي.

 

 2015جوان  24حرر في 
 والبحث العمميوزير التعميم العالي 

 الطاىر حجاراألستاذ 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 التابعة وضع جزء من اليياكل يتضمن ،2015جوان  24مؤرخ في  307مقرر رقم 
 1تحت تصرف جامعة الجزائر -والية الجزائر- سابقًا لممدرسة العميا لمتجارة  بتافورة

 

 إّن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، 2015مايو سنة  14، الُموافق 1436رجب عام  28المؤرخ في  125-15وبُمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -

 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة.
 ،2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األول عام  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 الذي يحدد صالحيات وزير التعميم العالي والبحث العممي.
 209-84، الُمعدل لممرسوم رقم 2009أكتوبر سنة  22المؤرخ في  342-09وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 الُمعدل والُمتعمق بتنظيم سير جامعة الجزائر. ،1984أوت  18الُمؤرخ في 
، الُمتضمن تعديل تسمية جامعة  2010جويمية سنة  14المؤرخ في  183-10وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 الجزائر.
  ،2013 نوفمبر 09الموافق  1435محرم عام  5المؤرخ في  371-13وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 ل مقر المدرسة العميا لمتجارة.والمتضمن نق
 

 :ـّرر ما يميـــــــقــي
 

ُيوضع الطابقان التحت أرضي واألرضي لمبناية الرئيسية، وكذا كامل البناية الُممحقة، لممدرسة  :ادة األولىـــمــال
 .1العميا لمتجارة سابًقا بتافورة والية الجزائر، تحت تصرف جامعة الجزائر

 .1مصاريف ونفقات التسيير والتجييز الُمتعّمقة بيذه اليياكل عمى عاتق جامعة الجزائرتقع  :02ادة ــمـــال
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كل من مدير الميزانية والوسائل ومراقبة التسيير ومدير المدرسة العميا لمتجارة، ومدير جامعة  ُيكّمف: 03ادة ــمــال
الرسمية لمتعميم العالي والبحث ، كٌل فيما يخصو، بتنفيذ ىذا الُمقرر الذي سينشر في النشرة 1الجزائر
 العممي.

 

 2015جوان  24 حرر بالجزائر في
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 طاىر حجاراألستاذ 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 وضع ُجزء من اليياكل التابعة  المتضمن 2015جوان  24المؤرخ في  307ُمـمـــحق بالمقرر رقم 
 1الجزائرتحت تصرف جامعة  -والية الجزائر-بتافورة   سابقًا لممدرسة العميا لمتجارة

 

عمى بنايتين، البناية الرئيسية )الطابقان التحت أرضي  1الجزائريحوي الجزء الموضوع تحت تصرف جامعة 
 واألرضي( والبناية الُممحقة:

 

 البناية الممحقة: (2 البناية الرئيسية: (1

 :الطابق التحت أرضي -
 جناح لدورات المياه. -
 قاعة األنترنت. -

 :الطابق األرضي -
 البيو الرئيسي. -
 مدرجات. 03 -
 مكاتب. 04 -

 :الطابق األرضي -
 البيو الرئيسي. -
 مدرجين. 02 -
 قاعة لمصالة. -

 :الطابق األول -
 مدرج. 01 -
 قاعات. 04 -
 مكتبة. 01 -
 قاعة مطالعة. 01 -

 :الطابق الثاني -
 مخبرين 02 -
 قاعة دراسة. 01 -
 مكاتب. 05 -
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 الــــــــقــــرارات الـــــــــفــــــــــرديـــــــــــة
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 راراتـــقـــلا
خالد بصفة مدير قسم البحث في اليندسة  ، يعين السيد بوبنديرة2015جوان  07المؤرخ في  222بقرار رقم  -

 الطرائق لوحدة البحث في التكنولوجيات الصناعية الممحقة بمركز البحث العممي والتقني لإللحام والمراقبة.
، يعين السيد عطوي عصام بصفة مدير قسم البحث في اليندسة 2015جوان  07المؤرخ في  223بقرار رقم  -

صناعي لوحدة البحث في التكنولوجيات الصناعية الممحقة بمركز البحث العممي الكيربائية واإلعالم اآللي ال
 والتقني لإللحام والمراقبة.

-، يعين األستاذ قاسي مجيد بصفة رئيس المجنة المختمطة الجزائرية2015جوان  15المؤرخ في  233بقرار رقم  -
-)برنامج طاسيمي ىيبر كيريين لجامعاتالفرنسية لمتقييم واإلستشراف من أجل التنمية والتعاون ما بين ا

.(TASSILIHUBERTCURRIEN  
، تنيى ميام األستاذ خربوش عبد الرحمان بصفتو مدير وحدة البحث 2015جوان  18المؤرخ في  234بقرار رقم  -

المنشأة لدى  الكائن مقرىا بمدينة تممسان، بعنوان "واقع المسانيات وتطور الدراسات المغوية في البمدان العربية"،
 مركز البحث العممي والتقني لتطوير المغة العربية.

، يعين األستاذ عبد العالي بشير بصفتو مدير وحدة البحث بعنوان 2015جوان  18المؤرخ في  235بقرار رقم  -
ى مركز المنشأة لد الكائن مقرىا بمدينة تممسان، "واقع المسانيات وتطور الدراسات المغوية في البمدان العربية"،

 البحث العممي والتقني لتطوير المغة العربية.
، يعين السيد عيداوي عبد الغاني، بصفتو مسؤوال عن فريق ميدان 2015جوان  18المؤرخ في  245بقرار رقم  -

ابتداء  سنوات قابمة لتجديد مرة واحدة فقط، (3)لمدة ثالث "عموم وتكنولوجيا" بالمركز الجامعي النعامة، التكوين
 اريخ توقيع ىذا القرار.من ت

 يعين السيد بوشيحة جمول، بصفتو مسؤوال عن فريق ميدان التكوين ،2015جوان  18المؤرخ في  246بقرار رقم -
ابتداء من  سنوات قابمة لتجديد مرة واحدة فقط، (3)لمدة ثالث لي" بالمركز الجامعي النعامة،آ"رياضيات وا عالم 

 تاريخ توقيع ىذا القرار.
 ، يعين السيد دويس دمحم، بصفتو مسؤوال عن فريق ميدان التكوين2015جوان  18المؤرخ في  247بقرار رقم  -

ابتداء من  سنوات قابمة لتجديد مرة واحدة فقط، (3)لمدة ثالث "آداب ولغات أجنبية" بالمركز الجامعي النعامة،
 تاريخ توقيع ىذا القرار.
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 يعين السيد بوعافية رشيد، بصفتو مسؤوال عن فريق ميدان التكوين ،2015 جوان 18المؤرخ في  248بقرار رقم  -
سنوات قابمة لتجديد مرة واحدة  (3)لمدة ثالث "عموم اقتصادية وتسيير وعموم تجارية" بالمركز الجامعي تيبازة،

 ابتداء من تاريخ توقيع ىذا القرار. فقط،
 السيد محمودي مراد، بصفتو مسؤوال عن فريق ميدان التكوينيعين  ،2015 جوان 18المؤرخ في  250بقرار رقم  -

ابتداء من  سنوات قابمة لتجديد مرة واحدة فقط، (3)لمدة ثالث "حقوق وعموم سياسية" بالمركز الجامعي تيبازة،
 تاريخ توقيع ىذا القرار.

ة عن فريق ميدان ، تعين السيدة رحالي حجيمة، بصفتيا مسؤول2015جوان  18المؤرخ في  251بقرار رقم  -
 سنوات قابمة لتجديد مرة واحدة فقط، (3)لمدة ثالث "عموم إنسانية واجتماعية" بالمركز الجامعي تيبازة، التكوين

 ابتداء من تاريخ توقيع ىذا القرار.
،يعين السيدة بواريو عبد الحميد، بصفتو مسؤوال عن فريق ميدان  2015جوان  18المؤرخ في  252بقرار رقم  -

ابتداء  سنوات قابمة لتجديد مرة واحدة فقط، (3)لمدة ثالث "لغة وأدب عربي" بالمركز الجامعي تيبازة، وينالتك
 من تاريخ توقيع ىذا القرار.

 ، ينيي ميام السيد حاج عيسى دمحم، أستاذ محاضر قسم "أ"،2015جوان  18المؤرخ في  253بقرار رقم  -
 .2013سبتمبر  19ابتدء من  ة والحياة" بجامعة غرداية،كمسؤول فريق ميدان التكوين "عموم الطبيعي

 ، ينيي ميام السيد مصيطفي عبد المطيف، أستاذ محاضر قسم "أ"،2015جوان  18المؤرخ في  254بقرار رقم  -
 .2013ديسمبر  11من  ابتدء كمسؤول فريق ميدان التكوين "عموم اقتصادية وعموم تجارية" بجامعة غرداية،

، بصفتيا مسؤولة عن فريق ميدان م، تعين السيدة بوعبدلي أحال2015 جوان 18المؤرخ في  255بقرار رقم  -
سنوات قابمة لمتجديد مرة واحدة  (03)لمدة  بجامعة غرداية، عموم اقتصادية وتسيير وعموم تجارية" التكوين"

 ابتداء من تاريخ توقيع ىذا القرار. فقط،
، يعين السيد حمودة مصطفى، بصفتو مسؤوال عن فريق ميدان 2015جوان  18المؤرخ في  256بقرار رقم  -

ابتداء من تاريخ  سنوات قابمة لمتجديد مرة واحدة فقط، (03)لمدة  بجامعة غرداية، لغة وأدب عربي" التكوين"
 توقيع ىذا القرار.

ل عن فريق ميدان ، أستاذ، كمسؤو ، ينيي ميام السيد رحومة فرحات2015جوان  18المؤرخ في  257بقرار رقم  -
 .2014جوان  16ابتداء من  بجامعة الوادي، عموم المادة" التكوين"

 ، يعين السيد بوراس فتحي، بصفتو مسؤوال عن فريق ميدان التكوين"2015جوان  18المؤرخ في  258بقرار رقم  -
 من تاريخ توقيع ىذا القرار.بجامعة الوادي، لمدة ثالث سنوات قابمة لمتجديد مرة واحدة فقط، ابتداء  عموم المادة"
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يعين السيد حميداتو دمحم الناصر، بصفتو مسؤوال عن فريق ميدان  ،2015 جوان 18المؤرخ في  259بقرار رقم  -
 سنوات قابمة لمتجديد مرة واحدة فقط، (03)عموم اقتصادية وتسيير وعموم تجارية" بجامعة الوادي ،لمدة  التكوين"

 القرار.ابتداء من تاريخ توقيع ىذا 
، تجديد تعيين السيد بوزيت دمحم، بصفتو مسؤوال عن فريق ميدان 2015جوان  18المؤرخ في  273بقرار رقم  -

 .2014مارس  23سنوات، ابتداء من  (03)لمدة  بجامعة العموم والتكنولوجيا بوىران، عموم وتكنولوجيا" التكوين"
ين السيد ةحمداش فاطمة، بصفتيا مسؤولة عن فريق ، تجديد تعي2015جوان  18المؤرخ في  274بقرار رقم  -

 سبتمبر 19سنوات، ابتداء من  (03)لمدة  عموم المادة "بجامعة العموم والتكنولوجيا بوىران، ميدان التكوين"

2013. 
أستاذ محاضر قسم "أ"،  كمسؤول  ، ينيي ميام السيد بمقاضي خالد،2015جوان  18المؤرخ في  275بقرار رقم  -

 سبتمبر 19بجامعة العموم والتكنولوجيا بوىران، ابتداء من  لي"آ"رياضيات وا عالم  ميدان التكوين عن فريق

2013. 
بصفتيا مسؤولة عن فريق ميدان  ، تعين السيدة زاوي صارني ليندة،2015جوان  18في المؤرخ  276بقرار رقم  -

سنوات قابمة لتجديد مرة  (3)بوىران، لمدة ثالثبجامعة العموم والتكنولوجيا  "ليآ"رياضيات وا عالم  التكوين
 واحدة فقط، ابتداء من تاريخ توقيع ىذا القرار.

، تنيي ميام السيدة محتار نضيرة، كمسؤولة عن فريق ميدان 2015جوان  18المؤرخ في  277 بقرار رقم -
 .2013سبتمبر 19بجامعة العموم والتكنولوجيا بوىران، ابتداء من  عموم طبيعية والحياة" التكوين"

بصفتو مسؤول عن فريق ميدان  يعين السيد جبار عبد الرازق، ،2015جوان  18المؤرخ في  278بقرار رقم  -
سنوات قابمة لتجديد مرة واحدة  (3)بجامعة العموم والتكنولوجيا بوىران، لمدة ثالث عموم طبيعية والحياة" التكوين"

 فقط، ابتداء من تاريخ توقيع ىذا القرار.
بصفتو مسؤول عن فريق ميدان  تجديد تعيين السيد خياط بمقاسم، ،2015جوان  18المؤرخ في  279بقرار رقم  -

سنوات،  (3)بجامعة العموم والتكنولوجيا بوىران، لمدة ثالث عموم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية" التكوين"
 .2014جوان  16ابتداء من 

أستاذ كمسؤول عن فريق  ينيي ميام السيد ديالم عبد القادر، ،2015جوان  18المؤرخ في  280بقرار رقم  -
 .2014ديسمبر  01بجامعة تيارت، ابتداء من  عموم الطبيعة والحياة" ميدان التكوين"
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قسم "أ" كمسؤول عن  أستاذ محاضر ، ينيي ميام السيد شيخة فؤاد،2015جوان  18المؤرخ في  281بقرار رقم  -
 فيفري  16، ابتداء من 2بجامعة قسنطينة "عموم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية" وينفريق ميدان التك

2015. 
أستاذ، كمسؤول عن فريق ميدان  ينيي ميام السيد خضراوي سعيد، ،2015جوان  18المؤرخ في  282بقرار رقم  -

 .2013سبتمبر 19بجامعة باتنة، ابتداء من  التكوين" آداب ولغات أجنبية"
 بصفتو مسؤول عن فريق ميدان التكوين يعين السيد شباح دمحم، ،2015جوان  18المؤرخ في  283بقرار رقم  -

سنوات قابمة لتجديد مرة واحدة فقط، ابتداء من  (3)"عموم طبيعية والحياة "بالمركز الجامعي ميمة، لمدة ثالث
 تاريخ توقيع ىذا القرار.

 بصفتو مسؤول عن فريق ميدان التكوين يعين السيد حراق مصباح، ،2015جوان  18المؤرخ في  284بقرار رقم  -
سنوات قابمة لتجديد مرة واحدة  (3)"عموم اقتصادية وتسيير وعموم تجارية" بالمركز الجامعي ميمة، لمدة ثالث

 فقط، ابتداء من تاريخ توقيع ىذا القرار.
بصفتو مسؤوال عن فريق ميدان  تجديد تعيين السيد بوعجناق كمال، ،2015جوان  18المؤرخ في  285بقرار رقم  -

ابتداء من  سنوات، (3)بجامعة خميس مميانة، لمدة ثالث "عموم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية" التكوين
 .2014أكتوبر  10

ول عن فريق ميدان أستاذ، كمسؤ  ينيي ميام السيد شتوان بمقاسم، ،2015جوان  18في المؤرخ  286بقرار رقم  -
 .2014ديسمبر  17"بجامعة األمير عبد القادر لمعموم اإلسالمية، ابتداء من  التكوين" عموم إنسانية واجتماعية

أستاذ محاضر قسم"أ"، كمسؤول عن  ينيي ميام السيد روينة عمر، ،2015 جوان 18المؤرخ في  287بقرار رقم  -
 .2014جوان  16بجامعة الوادي، ابتداء من  "عموم المادة" فريق ميدان التكوين

 بصفتو مسؤوال عن فريق ميدان التكوين يعين السيد بوبكر لشيب، ،2015جوان  18المؤرخ في  288بقرار رقم  -
سنوات قابمة لتجديد مرة واحدة فقط، ابتداء من تاريخ  (3)"عموم إنسانية واجتماعية" بجامعة الوادي، لمدة ثالث

 ر.توقيع  ىذا القرا
 بصفتو مسؤوال عن فريق ميدان التكوين يعين السيد محمو عادل، ،2015جوان  18المؤرخ في  289بقرار رقم  -

سنوات قابمة لتجديد مرة واحدة فقط، ابتداء من تاريخ توقيع   (3)"لغة وأدب عربي" بجامعة الوادي، لمدة ثالث
 ىذا القرار.

أستاذ، كمسؤول عن فريق ميدان  ي ميام السيد صيد مداني،يني ،2015جوان  18المؤرخ في  290بقرار رقم  -
 .2014 ديسمبر 02بجامعة سوق أىراس، ابتداء من  "عموم وتكنولوجيا" التكوين
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بصفتيا مسؤولة عن فريق ميدان  تعين السيدة عواودة صبرينة، ،2015جوان  18المؤرخ في  291بقرار رقم  -
سنوات قابمة لتجديد مرة واحدة فقط، ابتداء من  (3)أىراس، لمدة ثالثبجامعة سوق  "عموم وتكنولوجيا" التكوين

 تاريخ توقيع ىذا القرار.
أستاذ، كمسؤول عن فريق ميدان  ينيي ميام السيد غيد عبد الحق، ،2015جوان  18 فيالمؤرخ  292بقرار رقم  -

 .2014 أكتوبر 12بجامعة سوق أىراس، ابتداء من  "عموم المادة" التكوين
بصفتيا مسؤولة عن فريق ميدان التكوين  تعين السيدة برجم يمينة، ،2015جوان  18المؤرخ في  293رار رقم بق -

سنوات قابمة لتجديد مرة واحدة فقط، ابتداء من تاريخ توقيع   (3)بجامعة سوق أىراس، لمدة ثالث "عموم المادة"
 ىذا القرار.

 بصفتيا مسؤولة عن فريق ميدان التكوين السيدة كواشي نيى،تعين  ،2015جوان  18المؤرخ في  294بقرار رقم  -
( سنوات قابمة لتجديد مرة واحدة فقط، ابتداء من 3"عموم طبيعية والحياة" بجامعة سوق أىراس، لمدة ثالث)

 تاريخ توقيع  ىذا القرار.
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 رراتـــــــقــالم
 

تنيي ميام السيد طاىر حجار، لتعينة وزيرا لمتعميم العالي والبحث  ،2015ماي  17مؤرخ في  221بمقرر رقم   _
 العممي.

تنيى ميام السيد بوجانة عاشور بصفة مكمف بالدراسات  ،2015ماي  24مؤرخ في  239_  بمقرر رقم 
 والتمخيص، بالنيابة، بديوان معالي الوزير.

عاشور بصفة رئيس ديوان معالي وزير التعميم  يعين السيد بوجانة ،2015ماي  24مؤرخ في  240_  بمقرر رقم 
 العالي والبحث العممي، بالنيابة.

، يفوض السيد بوجانة عاشور رئيس ديوان معالي وزير التعميم العالي 2015ماي  24مؤرخ في  241_  بمقرر رقم 
 والبحث العممي االمضاء في حدود صالحياتو.

ميام السيد روينة عمر بصفة عميد كمية الحقوق والعموم تنيى  ،2015ماي  24مؤرخ في  242 _  بمقرر رقم
 السياسية، بالنيابة، بجامعة الوادي.

يعين السيد دراجي المكي بصفة عميد كمية الحقوق والعموم  ،2015ماي  24 فيمؤرخ  243_  بمقرر رقم 
 السياسية، بالنيابة، بجامعة الوادي.

ميام السيد بوداود عبد المجيد، عميد كمية الرياضيات تنيى  ،2015ماي  24مؤرخ في  244_  بمقرر رقم 
 عمى طمبو. واإلعالم اآللي بناءً 

كمية الرياضيات يعين السيد بن عبد الرحمان بن يطو بصفة عميد  ،2015ماي  24مؤرخ في  245_  بمقرر رقم 
 واإلعالم اآللي بالنيابة، بجامعة المسيمة.

 .1مدير جامعة الجزائرعين السيد بن الزين دمحم االمين بصفة نائب ي ،2015ماي  25مؤرخ في  246_ بمقرر رقم 
يعين السيد عبادلية دمحم الطاىر بصفة مدير بالنيابة، لجامعة  ،2015ماي  25مؤرخ في  247_ بمقرر رقم 

 .1البميدة
 توبصفنح السيد عبادلية دمحم الطاىر، مي في حدود صالحياتو، ،2015ماي  25مؤرخ في  248_  بمقرر رقم 

  ، تفويض باإلمضاء باسم وزير التعميم العالي والبحث العممي كآمر بالصرف.1مدير بالنيابة، لجامعة البميدة
يعين السيد كشرود دمحم بصفة مكمف بالدراسات والتمخيص، بالنيابة،  ،2015ماي  26مؤرخ في  249_  بمقرر رقم 

 بديوان معالي الوزير.
 .مفتش بالنيابة، بالمفتشية العامةيعين السيد منصور عادل بصفة  ،2015ماي  26مؤرخ في  250_  بمقرر رقم 
لسيد عمارة نور الدين نائب مدير لتنظيم البحث والتوثيق ايعين  ،2015ماي  26مؤرخ في  251_  بمقرر رقم 

 بالنيابة بالمديرية العامة لمبحث العممي والتطوير التكنولوجي.
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نائب بصفة  عمارة نور الدين لمسيدنح مي في حدود صالحياتو، ،2015ماي  26مؤرخ في  252بمقرر رقم _  
، تفويض باإلمضاء لتنظيم البحث والتوثيق بالمديرية العامة لمبحث العممي والتطوير التكنولوجي ،بالنيابةمدير 

 .ل قرارعمى كل الوثائق والمقررات، باستثناء ما يتخذ في شك باسم وزير التعميم العالي والبحث العممي
يعين السيد بوزيان دمحم مدير عام، بالنيابة، لموكالة الموضوعاتية  ،2015جوان  01مؤرخ في  253_  بمقرر رقم 

 لمبحث في عموم الصحة.
في حدود صالحياتو، يمنح لمسيد بوزيان دمحم مدير عام، بالنيابة، و  ،2015جوان  01مؤرخ في  254_  بمقرر رقم 

، تفويض باإلمضاء باسم وزير التعميم العالي والبحث العممي لمبحث في عموم الصحةلموكالة الموضوعاتية 
 كآمر بالصرف.

يعين السيد ياسع نور الدين بصفة رئيس لجنة الصفقات لمركز  ،2015جوان  01مؤرخ في  262_  بمقرر رقم 
 البحث في اإلقتصاد التطبيقي من أجل التنمية.

يعين السيد لركاط دمحم  بصفة عميد كمية التكنولوجيا، بالنيابة،  ،2015جوان  07مؤرخ في  264_  بمقرر رقم 
 بجامعة بجاية.
يعين السيد بوكرو أعمر بصفتة ممثال عن مركز البحث في  ،2015جوان  10مؤرخ في  270_  بمقرر رقم 

 ".CSC Expertise .spa" التكنولوجيات الصناعية في مجمس إدارة المؤسسة الفرعية
تعين السيدة طيراوي دومة نعيمة بصفة رئيس مشروع انجاز  ،2015جوان  10مؤرخ في  274قرر رقم _  بم

 .ضوية والمسجل بعنوان جامعة الشمفأرضية تقنية لفرز النفايات الصمبة الحضرية لصناعة األسمدة الع
يس مشروع انجاز يعين السيد بوكمي حسان نور الدين بصفة رئ ،2015جوان  10مؤرخ في  275_  بمقرر رقم 

 أرضية تكنولوجية في االتصاالت والمسجل بعنوان جامعة تممسان.
يعين السيد شكري عمي بصفة رئيس مشروع مركز البحوث في  ،2015جوان  10مؤرخ في  276_  بمقرر رقم 

 الفالحة الرعوية والمسجل بعنوان جامعة الجمفة.
نيار عطية بصفة رئيس مشروع انجاز أرضية تقنية  يعين السيد ،2015جوان  10مؤرخ في  277_ بمقرر رقم 

 لمحساب المكثف والمسجل بعنوان جامعة الجمفة.
يعين السيد بمخيري ناجي بصفة رئيس مشروع انجاز تقنية  ،2015جوان  10مؤرخ في  278_  بمقرر رقم 

 الكيميائية والمسجل بعنوان جامعة الجمفة.–لمتحاليل الفيزيائية
يعين السيد مناني عاشور بصفة رئيس مشروع انجاز المزرعة التجريبية  ،2015جوان  10 مؤرخ قي 279_ بمقرر

 .1والحديقة النباتية والمسجل بعنوان جامعة سطيف
يعين السيد لركات دمحم ممثال عن مركز البحث في التكنولوجيات  ،2015جوان  18مؤرخ في  280_ بمقرر رقم 

 ".CSC Expertise spa"ية الصناعية في مجمس إدارة المؤسسة الفرع
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يعين السيد حميدة بن شنيتي بصفة رئيس لجنة الصفقات لجامعة  ،2015 جوان 21مؤرخ في  287_ بمقرر رقم 
 بومرداس.
، تنيى ميام مدير جامعة تيزي وزو، التي يمارسيا السيد حناشي 2015 جوان 21مؤرخ في  288_ بمقرر رقم 

 عمى طمبو. نصرالدين، بناءً 
 يعين السيد وردان سعيد بصفة مدير، بالنيابة، لجامعة تيزي وزو. ،2015جوان  21مؤرخ في  289_ بمقرر رقم 
يمنح لمسيد وردان سعيد بصفة مدير بالنيابة، لجامعة تيزي وزو،  ،2015جوان  21مؤرخ في  290_ بمقرر رقم 

 لصرف.تفويض باإلمضاء باسم وزير التعميم العالي والبحث العممي كأمر با
يعين السيد عبد الكريم بن يعيش بصفة مدير، بالنيابة، لجامعة  ،2015جوان  21مؤرخ في  294_ بمقرر رقم 

 ببرج بوعريريج.
الدين بصفة رئيس لجنة الصفقات  يعين السيد عبد الباقي نور ،2015 جوان 24مؤرخ في  298_ بمقرر رقم 

 لمديرية الخدمات الجامعية بالبويرة.
يعين السيد شريط رابح بصفة رئيس لجنة الصفقات لجامعة التكوين  ،2015 جوان 24مؤرخ في  299_ بمقرر رقم 
 المتواصل.
تنيى ميام عميد كمية الحقوق والعموم السياسية بجامعة بشار،  ،2015 جوان 29مؤرخ في  308_ بمقرر رقم 

 عمى طمبو. بالنيابة، التي يمارسيا السيد/ حسيني مراد، بناءً 
تي تنيى ميام عميد كمية العموم والتكنولوجيا بجامعة أدرار، ال ،2015 جوان 29مؤرخ في  309_ بمقرر رقم 

 .يمارسيا السيد/ عمي بن عطيممو
، يعين السيد جرفور نور الدين بصفة عميد كمية العموم والتكنولوجيا، 2015 جوان 29في  مؤرخ 310_ بمقرر رقم 

 أدرار.بالنيابة، بجامعة 
، يعين السيد موالي دمحم سعيد بصفة مدير عام، بالنيابة، لموكالة 2015جوان  29مؤرخ في  311_ بمقرر رقم 

 الموضوعاتية لمبحث في العموم والتكنولوجيا.
مدير  توسيد موالي دمحم سعيد، بصفلمنح مي ، في حدود صالحياتو،2015جوان  29مؤرخ في  312بمقرر رقم  -

، تفويض باإلمضاء باسم وزير التعميم العالي عام، بالنيابة، لموكالة الموضوعاتية لمبحث في العموم والتكنولوجيا
 .والبحث العممي كآمر بالصرف

 بالنيابة،تنيى ميام السيد محمود بن عمي عبد هللا، كنائب مدير ، 2015جوان  29مؤرخ في  313بمقرر رقم  -
 .1الخارجية والتعاون والتنشيط والتظاىرات العممية، بجامعة الجزائرمكمف بالعالقات 

مكمف  ،، كنائب مدير بالنيابةمجيد قاسيتنيى ميام السيد ، 2015جوان  29مؤرخ في  314بمقرر رقم  -
 .1، بجامعة الجزائربالتنمية واالستشراف والتوجيو

 


